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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000475-08.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. CAFE - CLIMATIZACAO - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000475-08.2018.8.11.0007 

IMPETRANTE: L. A. CAFE - CLIMATIZACAO - ME IMPETRADO: 

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se 

de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por L.A. CAFE – 

CLIMATIZAÇÃO – ME contra ato coator perpetrado por Raquel Gaio, Chefe 

do Setor Financeiro do Hospital Albert Sabin (Hospital Regional), da 

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO. 

Alega o autor, em síntese, que a Impetrante foi contratada pela Impetrada, 

para prestação de serviços relacionados ao Sistema de Ar Condicionado 

no estabelecimento do Impetrado, sendo que, posteriormente ao fim do 

contrato, foram impostos empecilhos ao recebimento do crédito que a 

Impetrante faz jus, pois a Chefe do Setor Financeiro por meio de e-mail, 

informou que realizará o pagamento do crédito apenas com a 

apresentação de Certidão Negativa da SEFAZ e Receita Federal. Desta 

feita, requer seja determinado liminarmente que a autoridade coatora 

abstenha-se de exigir as certidões supramencionadas. Pois bem. 

Conforme preconiza o art. 6°, § 3° da Lei 12.016/2009, "Considera-se 

autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual 

emane a ordem para a sua prática." Nestes termos, considera-se a 

autoridade coatora a Chefe do Setor Financeiro do Hospital Albert Sabin 

(Hospital Regional de Alta Floresta/MT), que supostamente teria exigido 

certidões para somente após apresentadas, realizar os pagamentos 

devidos pela prestação serviço. Desta feita, POSTERGO a análise do 

pedido liminar e, em observância ao disposto no artigo 7º, incisos I e II, da 

Lei nº 12.016/2009, determino que SE NOTIFIQUE A AUTORIDADE 

COATORA, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações 

que entender necessárias. Cientifique-se, outrossim, o órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia 

da inicial para, querendo, ingresse no feito (art. 7º, inciso II da Lei 

12.016/2009). Decorrido o prazo acima especificado, com ou sem 

manifestação, tornem-me os autos conclusos para apreciação do pedido 

liminar. CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA. Alta Floresta-MT, 28 de fevereiro de 

2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001357-38.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR FOSCARIM (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):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001357-38.2016.8.11.0007 

AUTOR: SALVADOR FOSCARIM Advogado(s) do reclamante: ANA 

PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO, JOSE RENATO SALICIO 

FABIANO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

Vistos. 1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que ainda pretenda produzir, justificando sua pertinência, sob 

pena de indeferimento. CONSIGNO que o decurso do prazo, implicará no 

silêncio pela inexistência e concordância, respectivamente. 2. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Alta Floresta-MT, 20 de fevereiro de 2018. TIBÉRIO DE 

LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001432-43.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANESIO DIAS NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001432-43.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Advogado(s) 

do reclamante: FLAVIO NEVES COSTA REQUERIDO: ANESIO DIAS NUNES 

Vistos. INDEFIRO o pedido de citação por edital, uma vez que não foram 

esgotados todos os meios legais para localizar o requerido. De igual modo, 

vejo que o oficial de justiça certificou no termo de busca e apreensão 

juntado aos autos que o requerido, segundo informações obtidas por seus 

vizinhos e colegas de trabalho, encontra-se no Canteiro de Obras da 

Usina São Manoel do Rio Teles Pires, localizado na divisa entre os 

Municípios de Paranaíta –MT e Jacareacanga–PA, o que demonstra que a 

parte requerida não está em local incerto e não sabido. Assim, INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe nos autos o 

endereço atualizado do requerido, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 23 de 

fevereiro de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000400-66.2018.8.11.0007

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:

IZABEL CLEONICE MENDES COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000400-66.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Advogado(s) 

do reclamante: JAMIL ALVES DE SOUZA REQUERIDO: IZABEL CLEONICE 

MENDES COSTA Vistos. 1) INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 

quinze (15) dias, EMENDAR a exordial, procedendo ao recolhimento das 

custas processuais (artigos 320 e 321 do CPC/2015), ou, juntar aos autos 

os respectivos comprovantes, sob pena de cancelamento da distribuição 

(art. 290 do CPC). 2) Após decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 20 de fevereiro de 2018. 

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000403-21.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. MARTINS ROJAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000403-21.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Advogado(s) do reclamante: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR 

REQUERIDO: V. A. MARTINS ROJAS - ME Vistos. Analisando detidamente 

os documentos que instruem a inicial verifico que não fora juntado 

comprovante de recolhimento das custas processuais, bem como, a parte 

autora juntou aos autos Provimento nº 22/2016-CGJ com o fim de justificar 

a ausência do referido recolhimento. Pois bem. O Provimento nº 

22/2016-CGJ dispõe acerca da dispensa de cobrança das custas do 

Cartório Distribuidor não oficializado e a vinculação da guia de distribuição 

ao processo que tramita no PJe, assim prevendo em seu art. 1º: Art. 1º. 

Os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, dispensam o 

cumprimento e pagamento das custas dos cartórios não Oficializados 

referente ao item 1 tabela C da Lei 7.603/2001, que dispõe sobre os aros 

de averbação, retificação, cancelamento ou anotação no livro de 

distribuição, bem como do ato de distribuição contido no item 5 da Tabela 

C, nos termos do item 5.9.3.1 das Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça, tendo em vista que a distribuição de 

processos ocorre na forma transcrita no parágrafo segundo do art. 5º e 

art. 22, “caput” da Resolução n. 185/2013-CNJ. A mencionada Lei nº 

7.603/2001 fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos 

aos atos praticados no Foro Judicial, institui o selo de autenticação e dá 

outras providências, dispondo o seguinte em seu art. 2º: Art. 2º Nas 

Comarcas onde os Cartórios Judiciais não forem oficializados, as custas 

deverão ser pagas diretamente aos seus titulares, segundo os valores da 

Tabela " C" , que serão deduzidos daqueles constantes da Tabela " B". 

Partindo desse pressuposto, o Provimento nº 22/2016-CGJ dispensa o 

pagamento das custas dos cartórios não oficializados, ou seja, tão 

somente aquelas pagas diretamente aos seus titulares. No entanto, 

cumpre ressaltar que o cartório distribuidor desta Comarca é oficializado, 

não sendo aplicada, pois, as disposições previstas no Provimento nº 

22/2016-CGJ. Aliás, tocante as custas processuais, nos termos da Lei nº 

7.603/2001, somente serão dispensadas quando se tratar de entes 

federados, réu pobre nos processos criminais, interessados nos 

processos relativos a menor em situação de risco e Ministério Público, 

exigindo-se, nos demais casos, declaração de hipossuficiência para 

concessão da gratuidade de justiça, que, neste caso, não dispensará o 

pagamento das custas e despesas processuais, mas, apenas 

suspenderá sua exigibilidade (art. 3º da referida Lei e art. 98, §§ 2º e 3º, 

do CPC/2015). Por tais razões: 1) INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de quinze (15) dias, EMENDAR a exordial, procedendo ao recolhimento 

das custas processuais (artigos 320 e 321 do CPC/2015), ou, juntar aos 

autos os respectivos comprovantes, sob pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290 do CPC). 2) Após decorrido tal prazo, com ou sem a 

emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

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

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001281-77.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto Nacional de Seguridade Social (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001281-77.2017.8.11.0007 

AUTOR: ILMA ALVES DA SILVA Advogado(s) do reclamante: RAFAEL 

GOMES NETO RÉU: Instituto Nacional de Seguridade Social Vistos. 

Analisando os autos, vejo que na decisão de ID 10321217 o médico Dr. 

Amil Santo Aued foi nomeado como perito judicial ante a recusa da perita 

nomeada, Dra. Adriana Lima de Oliveira dos Santos. Intimado, o médico 

nomeado agendou a perícia médica para o dia 21/11/2017, às 15h30min., 

consoante certidão do oficial de justiça juntada no ID 10400176. Assim, 

como inexiste aos autos laudo médico apresentado pelo Dr. Amil Santo 

Aued, torno sem efeito o ato ordinatório de ID 11733143, que certificou o 

decurso do prazo de resposta da requerida, uma vez que não há que se 

falar em citação neste momento processual, já que o despacho inicial 

determinou a citação da autarquia ré após a juntada no laudo pericial e, via 

de consequência, não havendo citação, INDEFIRO o pedido de decretação 

da revelia formulado pela parte autora no ID 11796497. Transcorrido mais 

de 02 (dois) meses da perícia médica agendada: 1) INTIME-SE o médico 

nomeado Dr. Amil Santo Aued para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte 

aos autos o laudo pericial. 2) Com a juntada do respectivo laudo, CITE-SE a 

autarquia ré nos moldes do despacho inicial, intimando-a, também para 

manifestar quanto ao laudo médico. 3) Na sequência intime-se a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, igualmente manifestar acerca do 

laudo, conforme determinado também no despacho inicial. 4) Quanto ao 

documento apresentado pela Dra. Adriana Lima de Oliveira dos Santos no 

ID 10700744 determino a seu imediato desentranhamento dos autos, já que 

a profissional foi destituída do seu encargo como perita deste Juízo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 20 de fevereiro de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001170-93.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH ROSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001170-93.2017.8.11.0007 

AUTOR: RUTH ROSA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de ação de aposentadoria 

por idade rural proposta por Ruth Rosa da Silva em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos. Alega a 

autora que sempre laborou na condição de trabalhadora rural, em regime 

de economia familiar e que, em 07/04/2017 requereu a concessão do 

benefício de aposentadoria por idade rural junto à autarquia requerida, no 

entanto, foi indeferido. Assim, pleiteou a concessão da tutela antecipada, 

bem como, a procedência do pedido para o fim de que lhe seja concedida 

a aposentadoria por idade, na qualidade de trabalhadora rural, desde o 

indeferimento do requerimento administrativo. A inicial veio instruída com 

documentos. Recebida a inicial, foi postergada a análise da tutela 

provisória. Apresentada Contestação, pela requerida foi alegada a 

ausência de carência e provas quanto à qualidade de segurada especial, 

bem como a prescrição de créditos (Id 8309813 e documentos sob o Id 

8309822). Impugnação à contestação aportada sob o Id 8695995, 

rebatendo as defesas da requerida. Despacho saneador em 11/07/2017, 

onde a preliminar foi rejeitada, em seguida foi realizada audiência de 

instrução e julgamento. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório do 

necessário. Fundamento e decido. Pois bem. Estando o processo 

devidamente instruído, e não havendo preliminares a serem analisadas, 

passo ao julgamento do mérito. Nota-se, pois, que a controvérsia do 

embate recai apenas sobre o fato de a parte requerente ostentar, ou não, 

a qualidade de segurada especial, bem como, se preencheu a carência 

necessária para obtenção do benefício pretendido. Muito bem. Dispõe o 

artigo 1º da Lei nº 8.213/91 que: Art. 1º. A Previdência Social, mediante 

contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios 

indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego 

involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e 

prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. Em 

relação à Seguridade Social, a Constituição Federal de 1988, assim a 

conceitua em seu artigo 194, caput: “A seguridade social compreende um 

conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 

sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social”. Em se tratando de trabalhadores rurais 

“lavradores”, “diaristas”, a exigência de início de prova material para 

reconhecimento da sua atividade (art. 55, § 3º da Lei nº 8.213/91), não 

pode ser dispensada (Súmula nº 149 do STJ), mas, deve ser mitigada, 

pela consideração de que esse tipo de trabalhador não é assalariado, sem 

emprego permanente, nem registro formal, de sorte que exigir-lhe robusto 
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início de prova material, como algum daqueles indicados no artigo 106 da 

Lei nº 8.213/91, equivaleria, na prática, a negar-lhe acesso à Justiça. Com 

relação à idade mínima, tenho que a parte autora juntou documentação que 

indica nascimento em 23/01/1962, logo, tinha na época do protocolo da 

ação, 55 anos de idade. De acordo com o art. 48, § 1º e o art. 143 da Lei 

de Benefícios, bem como o art. 201 da CF, a idade mínima para 

aposentadoria urbana por idade é de 65 anos para o homem e 60 anos 

para a mulher, e para o trabalhador rural por idade, 60 anos para o homem 

e 55 anos para a mulher. Com relação à carência, o art. 48 da Lei de 

Benefícios estabelece que o trabalhador rural deve: (1) comprovar o 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

(2) período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a 

VIII do § 9º do art. 11. Considera-se início de prova material, para fins de 

comprovação da atividade rural, documentos que contêm a profissão ou 

qualquer outro dado que evidencie o exercício da atividade rurícola e seja 

contemporâneo ao fato nele declarado. Nesse condão, a requerente 

trouxe aos autos documentos necessários para configurar o início de 

prova material, vejamos: Declaração de associado do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Carlinda-MT de 1993 até 2017; Contrato particular 

de compra e venda de imóvel rural; Declaração Microeempreendedor rural; 

Declaração Prefeitura Municipal de Carlinda de que exerce atividades 

rurais; Comprovante de endereço da zona rural; Cartão identificação 

contribuinte; Notas fiscais, bem como outros documentos. No tocante ao 

início de prova material, adotam-se os posicionamentos jurisprudenciais 

abaixo arrolados: “Súmula 577-STJ: É possível reconhecer o tempo de 

serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentando, desde que 

amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório”. 

“Súmula 73 do TRF/4: admitem-se como início de prova material do efetivo 

exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, documentos 

de terceiros, membros do grupo parental”. “Súmula nº 32, da AGU: "para 

fins de concessão dos benefícios dispostos nos artigos 39, inciso I e seu 

parágrafo único, e 143 da lei 8.213, de 24 de julho de 1991, serão 

considerados como início razoável de prova material documentos públicos 

e particulares dotados de fé pública, desde que não contenham rasuras 

ou retificações recentes, nos quais conste expressamente a qualificação 

do segurado, de seu cônjuge, enquanto casado, ou companheiro, 

enquanto durar a união estável, ou de seu ascendente, enquanto 

dependente deste, como rurícola, lavrador ou agricultor, salvo a existência 

de prova em contrário”. Sobre a carência, ressalta-se que a legislação 

não exige a continuidade do período que será considerado para tal fim. 

Neste sentido, Ivan Kertzam (2015, p. 384), ensina que: “para efeito da 

redução de cinco anos, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo 

exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou ao que cumpriu o 

requisito etário”. Importante destacar, também, que o período de carência 

pode ser comprovado pelos documentos exemplificativamente listados no 

artigo 106 da Lei n° 8.213/1991, os quais podem ser corroborados pela 

prova testemunhal. Volvendo à hipótese dos autos, verifica-se que a 

autora possui 56 anos de idade, tendo comprovado que laborou nas lides 

do campo, em regime de economia familiar, de modo contínuo, com início 

de prova material fundado nos documentos que acompanham a inicial. 

Portanto, no caso vertente verifica-se que a prova testemunhal 

encontra-se entrelaçada com todos os elementos probatórios alegados na 

exordial. Assim, existindo comprovação da atividade rural exercida pela 

requerente, o deferimento do aludido benefício previdenciário é medida 

que se impõe. De igual forma, a prova testemunhal satisfaz sobremaneira 

o período de carência exigido pela Lei nº 8.213/91. De acordo com a 

jurisprudência pátria dominante, ante a realidade fática vivida pelos 

rurícolas e face à patente hipossuficiência dos trabalhadores do campo, 

até prova em contrário, os demais documentos acima mencionados, 

carreado aos autos, servem de início de prova material que comprove o 

exercício de atividade rural por parte da requerente. Vejamos: 

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. IDADE E 

ATIVIDADE RURAL COMPROVADAS. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA. 1. Tratando-se de condenação ilíquida, inaplicável a 

regra do § 2º do art. 475 do CPC. Remessa tida por interposta. 2. 

Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova 

material devidamente corroborada pela prova testemunhal produzida em 

Juízo e a implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido 

o direito do segurado à percepção do benefício. 3. Na hipótese, a 

parte-autora completou 55 anos de idade em 2007 (nascimento em 

12/10/1952) exigindo-se, portanto, prazo de carência de 156 meses (1995 

a 2007). O início razoável de prova material restou comprovado ante a 

apresentação da certidão de casamento, ocorrido em 07/02/1970, onde 

consta a profissão de seu marido como lavrador (fl. 24); das certidões de 

nascimento de seus filhos, ocorridos em 30/08/1987 e 22/05/1990, onde 

também consta a profissão de agricultor de seu marido (fls. 24/25); da 

declaração de cadastramento junto à Secretaria do Estado de Fazenda de 

Mato Grosso, de que o marido da autora desenvolve atividade 

agropecuária, datada de 15/08/2008 (fl. 25); da escritura pública de 

compra e venda de imóvel rural em nome da autora e de seu marido, 

datada de 27/02/2004 (fl. 26); das notas fiscais de produtos rurais, em 

nome do marido da autora, dos anos de 2008, 2010, 2011, 2012 e 2013 

(fls. 25/39) e dos recibos de entrega de ITR, em nome do esposo da 

autora, relativos aos anos de 2007, 2008, 2009, 2010 (fls. 40/44). 4. 

Produzida prova testemunhal de forma harmônica e consistente (fls. 

80/82), apta a corroborar o início de prova material colacionado aos autos. 

As testemunhas afirmaram de forma segura, que a parte-autora 

desempenhou labor rural no período de carência exigido como 

arrendatário. 5. (...) (TRF 01ª R.; AC 0067221-92.2014.4.01.9199; Segunda 

Turma; Rel. Des. Fed. João Luiz de Sousa; DJF1 06/11/2015)". – Grifo 

nosso Em suma, a prova testemunhal mostrou-se idônea a atestar a 

atividade rural da autora, pelo período exigido por lei (15 anos), bem como, 

complementa e amplia os documentos juntados aos autos. Sendo assim, 

restaram, inegavelmente, preenchidos os requisitos para a obtenção do 

benefício de aposentadoria rural, quais sejam: idade de cinquenta e cinco 

(55) anos e exercício de atividade em regime de economia familiar no 

período do tempo correspondente à carência do benefício – cento e 

oitenta (180) meses, comprovados por início de prova material e 

corroborada por prova testemunhal. Contudo, forçoso ressaltar, que para 

o exame da contemporaneidade não deve ser exigida a prova ano a ano, 

repito, pela dificuldade de coleta de prova no labor rural, sendo que o 

importante é haver prova que leve ao convencimento de continuidade da 

atividade rural, mesmo pela confrontação da prova oral, de onde os 

documentos correspondentes a meados do período que se pretende 

comprovar, pode ser aproveitado para o todo. Tocante ao termo inicial do 

benefício, este será da data do requerimento administrativo, ou seja, 

07/04/2017, conforme entendimento da jurisprudência atualizada: 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. LABOR RURAL. TERMO 

INICIAL DO BENEFÍCIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. O termo 

inicial do benefício deve ser fixado a partir do requerimento administrativo. 

Na ausência de requerimento administrativo, o termo inicial do benefício 

deve ser fixado a partir da citação. 2. Recurso Especial provido. (Superior 

Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.568.343; Proc. 2015/0275357-7; SP; 

Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 05/02/2016) – Grifo 

nosso Assim, de acordo com os pedidos formulados, comprovados os 

requisitos legais para obtenção do benefício de aposentadoria por idade 

rural, imperiosa se faz a concessão do mesmo. Ante o exposto, nos 

termos do art. 490, do CPC/2015 JULGO PROCEDENTE o pedido para 

conferir a aposentadoria rural por idade à autora Ruth Rosa da Silva e 

CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos seguintes 

termos: a) A IMPLANTAR o benefício de aposentadoria rural por idade, 

desde a efetiva entrada do requerimento administrativo (07/04/2017), com 

renda mensal correspondente a um (01) salário mínimo vigente; b) A 

efetuar o PAGAMENTO das parcelas retroativas do benefício de 

aposentadoria rural por idade, desde o requerimento administrativo 

(07/04/2017), até a data da sua efetiva implantação, devendo incidir juros 

de mora, a partir da citação (súmula nº 204, do STJ), de 0,5% a.m., nos 

termos da Lei nº 11.960/2009, e correção monetária pelos índices oficiais 

desde o vencimento de cada parcela; c) Por derradeiro, ante a decisão 

supra, CONCEDO à requerente Ruth Rosa da Silva TUTELA DE URGÊNCIA, 

conforme pleiteado, determinando a IMPLANTAÇÃO do beneficio de 

aposentadoria rural por idade, no prazo de trinta (30) dias. O perigo de 

dano é evidente, já que se trata de verba de caráter alimentar. OFICIE-SE 

ao requerido, observando-se o disposto no artigo 387 da CNGC/MT, 

requisitando a implantação do benefício, consignando-se o prazo máximo 

de trinta (30) dias, com as correspondentes advertências decorrentes da 

inércia. Deste modo, CONDENO a Autarquia Federal nos honorários 

advocatícios que FIXO no importe de dez por cento (10%) sobre o valor da 

condenação, devendo incidir sobre as prestações vencidas até a data da 

prolação da sentença (artigo 85, § 8º, do CPC/2015, e Súmula nº 111 do 
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STJ). DEIXO de condenar o requerido no pagamento das custas 

processuais, eis que ISENTO (artigo 4º, inciso I, da Lei 9.289/96, artigo 8º, 

§ 1º, da Lei nº 8.620/93, e artigo 3º, da Lei Estadual nº 7.603/01). 

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o valor da 

condenação e o direito controvertido não excedem a 1.000 (um mil) 

salários mínimos (art. 496, § 3º, inciso I e § 4º, inciso III, do CPC/2015). Por 

força do art. 1288, § 1º, I a VI da CNGCJ, DECLARO: I) Nome da segurada 

– Ruth Rosa da Silva; II)Benefício concedido - Aposentadoria Rural por 

Idade; III) Renda mensal atual - Renda mensal de um salário mínimo 

nacional; IV)Data de início do benefício – DIB – (07/04/2017); V) Renda 

mensal inicial – RMI – Um salário mínimo nacional; Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, mediante as 

baixas e cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 27/02/2018. Tibério de Lucena Batista Juiz 

Substituto

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000441-33.2018.8.11.0007

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:

FRANCISCO CONCEICAO (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação do(a) patrono(a) da 

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

diligência necessária para os atos processuais, de acordo com o 

Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado no DJE na edição nº 10.041), art. 4º: 

A guia para o pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000279-38.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON MOSER (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação do(a) patrono(a) da 

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

diligência necessária para os atos processuais, de acordo com o 

Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado no DJE na edição nº 10.041), art. 4º: 

A guia para o pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000271-61.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANI DE OLIVEIRA PEREIRA BARBO (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação do(a) patrono(a) da 

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

diligência necessária para os atos processuais, de acordo com o 

Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado no DJE na edição nº 10.041), art. 4º: 

A guia para o pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Intimação 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)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação do(a) patrono(a) da 

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

diligência necessária para os atos processuais, de acordo com o 

Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado no DJE na edição nº 10.041), art. 4º: 

A guia para o pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001895-82.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA VAN DER LAAN DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 13 da Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) 

Advogado(a) da parte autora para manifestação acerca do documento de 

ID 11883808, no prazo de cinco (05) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000448-25.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. R. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIANE APARECIDA GRAMA FONSECA OAB - 041.078.999-26 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000448-25.2018.8.11.0007 

AUTOR: RIVALDO FONSECA RODRIGUES DA SILVA REPRESENTANTE: 

ROSIANE APARECIDA GRAMA FONSECA RÉU: MUNICIPIO DE ALTA 

FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Para melhor análise da 

presença dos pressupostos processuais e condições da ação, em 

atenção ao que disposto na Seção 21 (arts. 1.311 a 1.334), do Capítulo IV, 

da CNGCJ/CGJ-TJMT, a inicial deverá ser instruída com: I – documentos 

pessoais do polo ativo, a exemplo da carteira de identidade, CNH, CPF, ou 

outro documento oficial, bem como comprovante de residência; II – cartão 

do SUS; III – o requerimento administrativo e toda a documentação relativa 

à situação de saúde da pessoa; IV – relatório médico com as seguintes 

informações: a) nas hipóteses de solicitação de vaga de UTI a parte 

deverá apresentar: a.1) relatório médico sobre a necessidade de 

internação em leito de UTI; a.2) informação sobre a data e hora da 

requisição da vaga; a.3) declaração sobre a inexistência de vaga, se for o 

caso; a.4) outras providências que tenham sido adotadas enquanto 

aguarda disponibilização de leito de UTI; b) nas hipóteses de solicitação de 

intervenção cirúrgica contida na Relação Nacional de Ações e Serviços de 

Saúde – RENASES ou disponibilizada pelo SUS a parte deverá juntar: b.1) 

relatório médico indicando qual doença a pessoa é portadora e a 

prescrição médica exata da intervenção cirúrgica com especificação dos 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PDCT e apresentação de 

todos os exames médicos atualizados; b.2) a prescrição médica deve 

narrar detalhadamente a situação de saúde do paciente e todo o 

tratamento anterior que porventura já tenha sido realizado, bem como as 

razões pelas quais tal intervenção é necessária; b.3) prescrição médica 

com data; b.4) deve ser declinado o período de tempo que a pessoa 
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espera pelo atendimento e providências administrativas que tenha adotado 

para solucionar a questão (ex.: Ouvidoria do SUS); c) nas hipóteses de 

solicitação de tratamento não oferecido pelo SUS a parte deverá juntar: 

c.1) o relatório médico elencando as razões da ineficiência dos 

tratamentos disponíveis pelo SUS; c.2) a apresentação de prova da 

evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos 

procedimentos constantes dos protocolos clínicos do SUS; c.3) o relatório 

deve indicar se configurada emergência, urgência (com indicação de 

tempo de espera) ou eletividade do tratamento, com expressa menção ao 

quadro clínico de risco imediato; c.4) declaração de ausência de conflito 

de interesse firmada pelo médico em relação ao ente público. d) nas 

hipóteses de solicitação de medicamento existente na Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais – RENAME ou nas listas oficiais do SUS a 

prescrição médica deve conter: d.1) o princípio ativo do medicamento, com 

especificação do CID, posologia, modo de administração e período de 

tempo do tratamento e periodicidade, medicamentos e doses indicadas e, 

em caso de prescrição diversa daquela expressamente informada por seu 

fabricante, a justificativa técnica; d.2) data no receituário, para que seja 

observado o prazo não superior a 02 meses para ingresso da ação; d.3) 

em caso de medicamento ou tratamento para o câncer se o paciente tem 

acompanhamento junto a uma unidade CACON/UNACON. e) nas hipóteses 

de solicitação de medicamento fora das listas oficiais do SUS a prescrição 

médica deve conter: e.1) o princípio ativo do medicamento, com 

especificação do CID, posologia, modo de administração e período de 

tempo do tratamento e periodicidade, medicamentos e doses indicadas e, 

em caso de prescrição diversa daquela expressamente informada por seu 

fabricante, a justificativa técnica; e.2) se os Protocolos Clínicos e 

Diretrizes Terapêuticas – PCDT foram utilizados e esgotados ou forem 

inviáveis ao quadro clínico do paciente usuário do SUS; e.3) data no 

receituário, para que seja observado o prazo não superior a 02 meses 

para ingresso da ação; e.4) declaração de ausência de conflito de 

interesse firmada pelo médico em relação ao ente público. Diante do acima 

registrado, intime-se o polo ativo para, em 15 dias, complementar a 

exordial com o necessário. Vindo a complementação ou justificativas, 

desde já, determino que o feito seja encaminhado ao NAT para coleta do 

parecer com as informações que julgarem pertinentes e para resposta dos 

quesitos abaixo apresentados: a) A parte requerente está regulada em 

sistema, serviço ou programa já existente no SUS? Qual a data e hora de 

seu registro? b) Quais as medidas administrativas já foram efetivadas 

para o devido atendimento da requerente? c) As tutelas pleiteadas 

judicialmente guardam correlação com requerimento administrativo 

constante no referido cadastro? d) As providências solicitadas nos autos 

são pertinentes e indicadas para a promoção/resguardo da saúde da 

parte requerente? e) Há outras alternativas terapêuticas mais eficientes 

em relação ao custo para a administração pública x benefício à saúde da 

parte requerente? f) A situação amolda-se a caso de urgência ou 

emergência, segundo normas técnicas contidas na Resolução CFM nº 

1451/95 do Conselho Federal de Medicina? g) Se for possível delimitar um 

período máximo para a concretização das providências requeridas sem 

prejuízo da saúde da parte requerente, qual é este lapso temporal? h) Se 

for possível delimitar, qual o ente competente para cumprimento destas 

medidas conforme organização do Sistema Único de Saúde? i) A questão 

foi apreciada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no 

SUS – CONITEC? j) O medicamente, o procedimento, o produto, a prótese, 

a órtese, constam na lista RENAME/RENASES ou em protocolo do SUS? 

Cumpridas estas determinações e aportadas as respostas aos quesitos, 

voltem-me conclusos, com urgência. Às providências. Cristiane Padim da 

Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000082-20.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DEOLINDO AUGUSTO DE CAMPOS JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ROQUE SAGIN OAB - MT0017891A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUI COIMBRA FILHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CORALDINO SANCHES VENDRAMINI OAB - SP117843 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000082-20.2017.8.11.0007 

AUTOR: DEOLINDO AUGUSTO DE CAMPOS JUNIOR RÉU: RUI COIMBRA 

FILHO Vistos, Diante da justificativa apresentada pelo polo passivo de que 

não poderá comparecer à solenidade, cuja veracidade constatei junto ao 

Diário de Justiça do Estado de São Paulo publicado em 28/11/2017, 

REDESIGNO a sessão de conciliação para o dia 19/03/2018, às 15h40min, 

no CEJUSC. Por meio deste ato ficam as partes e os procuradores 

intimados para comparecerem à solenidade, nos termos do art. 270, do 

CPC, pois ambos os envolvidos constituíram advogados nos autos. Às 

providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1002811-19.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O (ADVOGADO)

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002811-19.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: JORGE DA SILVA RAMOS REQUERIDO: NANTES 

COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA Vistos, Trata-se de feito em 

que o polo ativo apresentou pedido de reconsideração da decisão que 

indeferiu a tutela de urgência, que consiste na baixa de protesto em seu 

nome. É o relato do necessário. Decido. Analisando o pleito tecido às fls. 

34/37, denoto que a parte autora insurge-se quanto ao indeferimento da 

tutela de urgência por meio de “pedido de reconsideração”. Entretanto, 

ainda que em pleno respeito ao direito de petição, o qual não restringe as 

matérias a serem apresentadas para jurisdição, é certo que havendo 

previsão específica no ordenamento jurídico para a reforma ou anulação 

do que foi decidido no juízo de piso, esta deve ser utilizada. Nessa senda, 

assinalo que a hipótese abstrata do agravo de instrumento disposta no 

inciso I, do art. 1.015, do CPC, se molda ao caso em tela. Não obstante, 

data venia, o polo ativo não trouxe elementos que justifiquem a revisão do 

posicionamento adotado por esta magistrada, o qual será mantido pelas 

razões já registradas e que, repito, são passíveis de revisão pelo Tribunal 

de Justiça. A fim de viabilizar a adoção das medidas pertinentes, consigno 

que fica devolvido o prazo recursal atinente à decisão proferida sobre a 

questão, consignando que novo pedido de reconsideração, seja ou não 

sob a denominação de embargos, não suspenderá o prazo para agravo. 

Aguarde-se a realização da sessão de conciliação já designada. 

Intimem-se. Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

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

Processo Número: 1002810-34.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PIRACOL RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

ANDRE PIRACOL RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

SIDINEI RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

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: 1002810-34.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: SIDINEI RODRIGUES DA SILVA, ANDRE PIRACOL 

RODRIGUES DA SILVA, FRANCISCO PIRACOL RODRIGUES DA SILVA 

Vistos, Intime-se a parte autora para que, em 15 dias, demonstre a 

existência de interesse processual, mediante a comprovação da negativa 

da CEF em informar o saldo e permitir o levantamento dos valores 

referentes a conta poupança/corrente, ao FGTS e ao PIS/PASEP em nome 

de Irene Piraçol Rodrigues da Silva. Decorrido o aludido lapso temporal, 

certifique-se. Ao final, voltem-me conclusos. Cristiane Padim da Silva Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001881-98.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZIMAR LIMA LOPES (AUTOR)

MARIA HELENA DE OLIVEIRA (AUTOR)
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001881-98.2017.8.11.0007 

AUTOR: MARIA HELENA DE OLIVEIRA, DEUZIMAR LIMA LOPES RÉU: 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

Após a apresentação de contestação pelos entes requeridos, a 

defensoria pública não mais localizou a parte assistida por meio do 

telefone e pediu diligência judicial para intimação pessoal do representado 

para que comparecesse na instituição. É o relato do necessário. 

Fundamento. Decido. Dispõe o art. 186, §2º do CPC: “A requerimento da 

defensoria pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte 

patrocinada quando o ato processual depender de providência ou 

informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada”. Para 

Humberto Theodoro Júnior, ato processual é “toda ação humana que 

produza efeito jurídico em relação ao processo” (Curso de Direito 

Processual Civil, vol. 1, 22ª edição, Rio de Janeiro, ed. Forense, 1997). 

Apesar da forma genérica acima registrada, é possível a conclusão lógica 

de que somente em casos excepcionais que reclamem a providência 

pessoal do envolvido no conflito, será possível a intervenção judicial, sob 

pena, entendo, de ferir o princípio processual da inercia e da 

imparcialidade. Por entender conveniente, trago à baila o julgado: 

62278436 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE 

DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU 

O PEDIDO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS AGRAVANTES E HOMOLOGOU 

O LAUDO DE AVALIAÇÃO DO BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA RÉ. 

Inconformismo. 1-o artigo 186, § 2º, do código de processo civil determina 

que a requerimento da defensoria pública, o juiz determinará a intimação 

pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de 

providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou 

prestada. 2-por outro lado, observa-se que a intimação pessoal da parte 

assistida pela defensoria pública somente se justifica quando concernente 

a atos pessoais que caibam exclusivamente à parte realizar, o que não é a 

hipótese dos autos, eis que a eventual irresignação da parte quanto ao 

conteúdo do laudo de avaliação seria sua impugnação, ato este de 

iniciativa do representante processual e não da parte. 3-existência de Lei 

Estadual 4664/2005 dando autonomia financeira à defensoria pública. 

4-precedentes do TJRJ. Decisão mantida. Improvimento do recurso. (TJRJ; 

AI 0047597-67.2017.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Sexta Câmara 

Cível; Rel. Des. Marco Aurelio Bezerra de Melo; DORJ 06/10/2017; Pág. 

396). Mesmo ciente da deficiência da defensoria, que alega não possuir 

pessoas com perfil dos oficiais de justiça ou de diligência (como no 

Ministério Público), entendo que cada órgão e instituição deve buscar a 

evolução interna, não sendo a delegação de sua função, a solução. Ainda 

nessa linha, importante assinalar que a estrutura do poder judiciário 

também é precária, principalmente nas cidades do interior e o ônus de 

procurar o assistido que não atualizou seu telefone junto à defensoria, por 

meio de intimação judicial em processo em trâmite simplesmente para que 

ele compareça na instituição e não para a prática de ato processual, como 

presença em uma solenidade ou para assinar termo de guarda, v.g., é 

desproporcional e prejudica a celeridade e efetividade da prestação 

jurisdicional. Nessa senda: 62237185 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO EM FASE DE AVALIAÇÃO DE BENS. Parte 

patrocinada pela defensoria pública. Indeferimento da intimação pessoal 

para dar andamento ao feito que se mantém. Insurge-se a agravante em 

relação a decisão que indeferiu a intimação pessoal da parte, alegando, 

para tanto, a aplicação, in casu, do disposto no artigo 186, §2º, do ncpc. 

Da análise do dispositivo supra verifica-se que a intimação pessoal da 

parte assistida pela defensoria pública só se justifica quando concernente 

a atos pessoais que caibam exclusivamente à parte realizar, o que não é o 

caso dos autos. Ademais, o contato com o assistido acerca do andamento 

processual é atribuição da defensoria, a quem cabe estabelecer 

mecanismos eficientes de contato pessoal e rotineiro com seus 

beneficiários para que esses cumpram as determinações processuais, 

cabendo à parte acompanhar o feito em juízo. In casu, a defensoria 

pública, quando requereu a intimação pessoal de sua assistida, não trouxe 

argumentos aptos a transferir ao judiciário uma atribuição que, em regra, é 

sua, bastando, no caso dos autos, que fosse realizada a intimação para 

cumprimento, na pessoa do defensor público, como ocorreu no caso 

c o n c r e t o .  D e s p r o v i m e n t o  d o  r e c u r s o .  ( T J R J ;  A I 

0033976-03.2017.8.19.0000; Nova Iguaçu; Quinta Câmara Cível; Relª Desª 

Denise Nicoll Simões; DORJ 28/07/2017; Pág. 346). Ademais, o art. 6º do 

CPC prevê o princípio da cooperação em que TODOS os envolvidos devem 

cooperar para o deslinde processual, cabendo a cada um arcar com suas 

respectivas responsabilidades e isso inclui o assistido que deve manter 

sua localização atualizada e a defensoria que deve priorizar e melhorar 

sua estrutura humana e física. Ainda, mesmo interpretando o referido 

artigo como regra, importante assinalar que, no caso em tela, o ato 

processual pendente depende da representação processual e não da 

atuação pessoal da parte. Com tais considerações, indefiro o pedido e 

concedo o lapso temporal de 60 dias para impulso ao procedimento. 

Subsidiariamente, concedo o mesmo prazo acima assinalado para que a 

defensoria pública comprove diligência postal infrutífera. Às providências. 

Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001594-38.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA PASSARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DE SOUZA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001594-38.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: VERA LUCIA DE SOUZA PASSARINI INVENTARIADO: 

JORGE DE SOUZA Vistos, Em análise aos documentos que 

acompanharam a inicial, constatei que os herdeiros Sebastião de Souza e 

Helena Alves Silveira de Souza não possuem procuração e declaração de 

hipossuficiência juntadas aos autos. Diante disso, verifico impedimento 

para o procedimento do arrolamento comum, eis que não se pode 

averiguar a anuência de tais herdeiros quanto ao plano de partilha; além 

disso, .a ausência da declaração de hipossuficiência prejudica a análise 

do pedido de gratuidade. Ainda, o plano de partilha apresentado delimita a 

quota-parte de cada herdeiro sobre o total do espólio, levando a crer a 

divisão apresentada deve recair sobre os três bens arrolados. Oportuno 

registrar, também, que se todos os bens serão partilhados, o pedido de 

expedição de carta de adjudicação ao cartório de registro de imóveis não 

pode ser acolhido, eis que a adjudicação pressupõe a destinação de bem 

para uma única pessoa. Com tais ponderações, decido: a) Determino, em 

15 dias, a juntada de procuração e de declaração de hipossuficiência de 

Sebastião de Souza e Helena Alves Silveira de Souza, sob pena do 

processamento do feito pelo rito de inventário e do indeferimento da 

gratuidade de justiça, respectivamente; b) Faculto aos requerentes, no 

mesmo prazo acima, a oportunidade de optarem pelo rito do arrolamento 

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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002099-29.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JADERSON REFATTI DA SILVA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO)

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TFT EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002099-29.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: JADERSON REFATTI DA SILVA - EPP REQUERIDO: TFT 

EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA Vistos, Trata-se de feito em que o 

polo ativo apresentou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu 

a tutela de urgência, que consiste na manutenção da posse de bens 

móveis. É o relato do necessário. Decido. Analisando o pleito tecido às fls. 

257/263, denoto que a parte autora insurge-se quanto ao indeferimento da 
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tutela de urgência por meio de “pedido de reconsideração”. Entretanto, 

ainda que em pleno respeito ao direito de petição, o qual não restringe as 

matérias a serem apresentadas para jurisdição, é certo que havendo 

previsão específica no ordenamento jurídico para a reforma ou anulação 

do que foi decidido no juízo de piso, esta deve ser utilizada. Nessa senda, 

assinalo que a hipótese abstrata do agravo de instrumento disposta no 

inciso I, do art. 1.015, do CPC, se molda ao caso em tela. Não obstante, 

data venia, a parte autora não trouxe elementos que justifiquem a revisão 

do posicionamento adotado por esta magistrada, o qual será mantido pelas 

razões já registradas e que, repito, são passíveis de revisão pelo Tribunal 

de Justiça. A fim de viabilizar a adoção das medidas pertinentes, consigno 

que fica devolvido o prazo recursal atinente à decisão proferida sobre a 

questão, consignando que novo pedido de reconsideração, seja ou não 

sob a denominação de embargos, não suspenderá o prazo para agravo. 

No mais, havendo o decurso do prazo de 30 dias sem a distribuição da 

carta precatória para citação e intimação da parte requerida, certifique-se 

e conclusos. Registro que neste caso poderá o feito sem extinto, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, servindo a 

presente decisão também como meio de evitar a prolação de sentença 

surpresa (art. 10, CPC). Designo nova sessão de conciliação para o dia 

10/04/2018, às 15h40min, a ser realizado no CEJUSC. Às providências 

para a concretização da solenidade, conforme já determinado às fls. 

247/252. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000721-72.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GUABI NUTRICAO E SAUDE ANIMAL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FONTOLAN SCARAMUZZA OAB - SP0220482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORNELIS JOSE CHIODELLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000721-72.2016.8.11.0007 

EXEQUENTE: GUABI NUTRICAO E SAUDE ANIMAL S/A EXECUTADO: 

DORNELIS JOSE CHIODELLI Vistos, Trata-se de demanda em que os 

envolvidos chegaram a solução consensual do contexto e coligiram o 

respectivo instrumento aos autos, requerendo sua homologação e a 

suspensão do procedimento até o cumprimento da obrigação. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. O termo de acordo trazido pelo 

requerente está assinado pelos envolvidos e seus advogados, não 

havendo óbice para sua homologação. Sendo assim, homologo para que 

produza seus efeitos legais e jurídicos. Como disposto, art. 313, II, do CPC, 

suspendo o feito até julho de 2018. Decorrido o aludido lapso temporal, por 

ato da secretaria, intime-se a parte autora para manifestação em 15 dias 

para que requeira o que julgar pertinente, sob pena de presunção do 

pagamento e extinção do processo. Anote-se o necessário para que o 

procedimento saia do estoque desta vara. Cristiane Padim da Silva Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001875-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OIRES LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. S. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANE APARECIDA SANTANA OAB - 514.613.821-49 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001875-52.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: OIRES LIMA SILVA REQUERIDO: HELLOISA SANTANA 

SILVA REPRESENTANTE: ELIANE APARECIDA SANTANA 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 do polo ativo 

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

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001458-75.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE CANDIDO MERELES (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

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

partes, para, em 10 (dez) dias, se manifestarem acerca do laudo pericial, 

juntado ao ID nº. 10443527.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001100-76.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS TEODORO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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

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

partes para, em 10 (dez) dias, manifestarem-se acerca do laudo pericial, 

sob ID 10815402.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000487-22.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES GOMES OAB - GO39618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000487-22.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A REQUERIDO: 

INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - ME Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado, servindo cópia como mandado, desde que 

preenchidos os requisitos previstos no art. 260, do Código de Processo 

Civil. Caso contrário, solicite-se o documento que não acompanhou a 

missiva ao Juízo Deprecante, devolvendo-se a Carta Precatória em caso 

de não atendimento, no prazo de 30 dias, nos termos do artigo 393, §1º e 

§2º da CNGC/MT, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora 

Judiciária. Cumprido o ato e observadas às formalidades legais, 

devolva-se à Comarca de origem, com nossas homenagens. Alta 

Floresta/MT, 28 de fevereiro de 2018. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000708-73.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MELANIA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE 

ALTA FLORESTA Nos termos da Legislação vigente, e do Art. 1.209 § 1º 

da CNGC/17, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da 

parte AUTORA, na pessoa do seu Procurador, para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso interposto.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010777-55.2010.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DA SILVA ROCHA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Certifico que procedo a intimação da parte requerente, na 

pessoa de seu representante, do inteiro teor da petição do ID – 11321620. 

Certifico ainda, que procedo a intimação da parte executada do inteiro teor 

da certidão do sr. Oficial de Justiça no ID - 11321620, bem como de que 

terá o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação da penhora, para 

oferecer impugnação (Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e 

Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso). Alta Floresta, 27 de fevereiro de 2018 Maria Izabel dos 

Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001635-05.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GAS NORTE COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT0015285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETRO ENERGY MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que procedo a intimação do 

autor, na pessoa de seu advogado, do inteiro teor do “AR”, juntado (ID - 

11543729), com a ressalva “MUDOU-SE”, bem como para que indique o 

endereço atualizado do Requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, para 

posterior designação de audiência de tentativa de conciliação. Alta 

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

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011121-60.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EZAGUIR BARBOSA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

BANCO TOPAZIO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO)

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011121-60.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: EZAGUIR BARBOSA LIMA 

EXECUTADO: BANCO TOPAZIO S.A., EXTRALUZ MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP Vistos. A parte ré Banco Topázio 

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

1807890) e a parte autora concorda com o valor depositado judicialmente, 

bem como informa a conta para transferência do valor, conforme consta 

na petição num. 9940496. 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, 

INTIME-SE a parte executada para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o 

pagamento da dívida remanescente, acrescido de custas processuais, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). 

Registro que o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 

15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do 

depósito espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do 

FONAJE. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito 

exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as 

parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação 

continuada, bem como requerer o que entender de direito. Cumpra, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 3 de outubro de 2017. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011378-27.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE LIMA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO)

 

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

inteiro teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça no ID – 10807488. Certifico 

ainda, que procedo a intimação da parte executada, do inteiro teor Da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça no ID nº 10807488, bem como que o 

prazo para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) 

dias, a contar da data da intimação da penhora para oferecer impugnação. 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010318-19.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON GHISLERI PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI OAB - MT0012292A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIS TEIXEIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Certifico que procedo a intimação da parte autora, na 

pessoa de seu advogado, do inteiro teor da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça no ID nº 11321445, para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito. 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002856-23.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA RODRIGUES SEGURA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR RONAN RABELO JACINTO 09240114670 (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que procedo a intimação do 

autor, na pessoa de seu advogado, do inteiro teor do “AR”, juntado (ID - 

11530280), com a ressalva “NÃO PROC.”, bem como para que indique o 

endereço atualizado do Requerido CIELO S.A., no prazo de 05 (cinco) 

dias, para posterior designação de audiência de tentativa de conciliação. 

Alta Floresta - MT, 27 de fevereiro de 2018

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010652-14.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DOS SANTOS GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO OAB - MT0012548A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. EDITORA DE LIVROS LTDA - ME (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP0317707A 

(ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Certifico que procedo a intimação da parte autora, na 

pessoa de seu advogado, do inteiro teor da Carta Precatória juntada no ID 

nº 11803937, para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito. Alta Floresta, 

27 de fevereiro de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-05.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA RAYMUNDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON DE SOUZA ARANTES OAB - MT0010865S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000234-05.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MARILZA RAYMUNDO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. Ausente 

o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Considerando o princípio da autonomia da vontade e a busca da 

pacificação social mediante conciliação dos litigantes, HOMOLOGO o 

acordo celebrado entre as partes, para que produza os jurídicos e legais 

efeitos. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do 

vigente Código de Processo Civil. Após comprovação do depósito do valor 

referente ao valor da transação, deverá a parte credora informar a conta 

para transferência do montante, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, expeça-se alvará 

eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor da 

advogada da parte credora, DESDE QUE a patrona 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. 

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

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani 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, 31 de outubro de 2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002832-92.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERNANDES CAVALHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONIR ADRIANO CONTREIRA OAB - MT0022337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que o Recurso apresentado no ID – 

11865331/11865373, foi interposto tempestivamente. Certifico ainda, que o 

Município é isento do preparo de recurso interposto, nos termos do artigo 

511, § 1º do Código de Processo Civil. Certifico que procedo a intimação 

da parte autora do inteiro teor do recurso – ID - 11865331/11865373, para, 

querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Alta 

Floresta, 28 de fevereiro de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-95.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JACINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 03 de abril 

de 2018, às 13:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-79.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON FELIPE SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESIA KELLY LEANDRO SOUZA SOARES OAB - PR68908 (ADVOGADO)

ARISTOTELES RONDON GOMES PEREIRA JUNIOR OAB - PR76761 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR VALVERDE BIEGA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 03 de abril 

de 2018, às 16:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000318-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON DE SOUZA ARANTES OAB - MT0010865S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 03 de abril 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-94.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ABTUBES CAMARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 03 de abril 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000341-78.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI FERNANDES MODESTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPER 25 COMERCIO ELETRONICO DE OCULOS E ACESSORIOS S.A 

(REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 03 de abril 

de 2018, às 15:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000345-18.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES ALVES PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 03 de abril 
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de 2018, às 16:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000202-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALTAIR RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 03 de abril 

de 2018, às 16:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-03.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR ELIAS DELA JUSTINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES DE CARLI (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 03 de abril 

de 2018, às 17:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002092-37.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO DO NASCIMENTO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 11 de abril 

de 2018, às 16:00 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali Ribeiro 

Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001388-24.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEI VICENTE CALIXTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001388-24.2017.8.11.0007 REQUERENTE: WANDERLEI VICENTE 

CALIXTO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não 

havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, 

inciso I do vigente Código de Processo Civil. I - Mérito Afirma a parte autora 

ter tido seu nome indevidamente negativado pela empresa Reclamada, por 

dívida no valor de R$ 117,51 (cento e dezessete reais e cinquenta e um 

centavos) que alega desconhecer. Afirma ainda que as faturas que 

constam em seu nome em aberto dizem respeito a linha telefônica que 

desconhece, com DDD do estado do Acre. Por outro lado, a empresa ré 

anexou contestação e áudio de atendimento do reclamante em seu call 

center onde este confirma seus dados pessoais, profissão e ainda realiza 

contratação de plano da empresa reclamada (ID n.º 9635141), o que 

demonstra a existência de relação entre as partes. Referido áudio se 

traduz em prova a socorrer as alegações trazidas pela reclamada, 

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. Acerca do ônus 

da prova descreve o Novo Estatuto Processual Civil de 2015 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 constar 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. Com base no livre convencimento motivado e analisando as 

provas anexadas pela ré decido pela constatação de existência de 

relação jurídica entre as partes, pois a nos autos privas robustos da 

contratação dos serviços. Segundo disposto na Lei 9.099/95 o Juiz dirigirá 

o processo com liberdade e adotará a decisão que reputar mais justa e 

equânime: Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor 

às regras de experiência comum ou técnica. 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. Assim, se a parte 

autora não efetuou o pagamento dos serviços adquiridos, de forma justa, 

adequada e contratualmente amparada, foi inserida corretamente nos 

órgãos de proteção ao crédito pela ré. Ora, para que os danos morais 

sejam reparados é necessário considerar a conduta ilícita, a natureza da 

lesão e o porte econômico das partes. É importante observar, inclusive, as 

circunstâncias que norteiam os fatos, devendo ser aplicada a regra, 

moderadamente, para que não implique locupletamento indevido e sem 

causa, o que não se pode admitir. Deve também, haver coerência com o 

caso em julgamento e atingir o objetivo de punir o ofensor. No caso dos 

autos, repito, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer lesão à 

moral da parte autora com a manutenção do apontamento de seu nome 

nos cadastros dos maus pagadores, portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. II - Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido autoral formulado pela reclamante em face do 

reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

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

anotações necessárias. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 

da Lei 9.099/95). 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, 15 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: 1000292-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL MEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 22 de 

março de 2018, às 13:20 horas, bem como da LIMINAR INDEFERIDA. Monali 

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JOSE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 
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comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 22 de 

março de 2018, às 15:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000017-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000017-88.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES Vistos. Trata-se da ação de 

busca e apreensão com pedido liminar em que move BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra ROSA DE OLIVEIRA 

RODRIGUES. A inicial foi recebida, oportunidade em que foi deferida a 

liminar (ID 11506650), sendo o bem devidamente apreendido (ID 

11897191). No ID 11944715 a parte requerida peticionou informando o 

pagamento do débito cobrado, bem como requereu a liberação do bem 

apreendido. Juntou comprovante de depósito (ID 11944766). Assim, antes 

de analisar o pedido de devolução do bem apreendido em favor da parte 

requerida, verifico a necessidade de intimação da parte autora para que, 

em 05 (cinco) dias, informe a este juízo a efetivação do pagamento da 

dívida. Caso a parte autora não se manifeste, certifique-se os autos e 

voltem-me conclusos para a liberação do bem apreendido. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 28 de fevereiro de 2018. Antônio Fábio da Silva 

Marquezini Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195/A (ADVOGADO)

 

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 

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, 
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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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-97.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SOUSA OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARDUINI AZOLINI OAB - MT0021673A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAX DOMINI SERVICOS POSTUMOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: RAFAEL ARDUINI AZOLINI - MT0021673A para que 

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

Hora: 14:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-78.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDO SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

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

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

NADIA NAYARA NARDES FARIAS - MT23942/O-Opara que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 20/04/2018 Hora: 13:00 /MT 

, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011731-71.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAYSLA ROSSANY MOREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte requerida, por meio de seu advogado, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os cálculos juntados no Id 

11968425, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-24.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NILMA PINHEIRO CAMARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

07/05/2018 Hora: 17:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-38.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EULALIA DA SILVA CASTRO (REQUERENTE)

GEOVANA CASTRO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: Advogado do(a) REQUERENTE: para que compareça 

à audiência de conciliação designada para o dia 08/05/2018 Hora: 16:00 

/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-68.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CREONISSE VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - MT0021291A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

08/05/2018 Hora: 15:20 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000294-16.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REULLER DEIBAS PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO RONNARO SILVA DIAS OAB - MT0022433A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: KAIO RONNARO SILVA DIAS - MT0022433A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

08/05/2018 Hora: 14:20 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010212-56.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINEIDE DOS SANTOS BASTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA OAB - MT0020976A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATREVIDINHA BABY TEEN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR OAB - MT0019113A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010520-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE ASSIS OLIVEIRA TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011992-65.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRENO PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO OAB - MT0006293S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010663-18.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FLOSINO REZENDE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS OAB - MT0020478A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMA MORAES LIMA (REQUERIDO)

NORMA LUCIA MORAES LIMA (REQUERIDO)

MARIA DAS GRACAS MORAES LIMA ORMENEZE (REQUERIDO)

ALINE MORAES LIMA (REQUERIDO)

TELMA MORAES LIMA (REQUERIDO)

MARLUCIA SEBASTIANA LIMA DE MORAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011917-26.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA INGRIT STEPHANI ANDRADE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DINAMICA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT0015250S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

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

conjunto com o art. 513 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 sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010979-75.2009.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON SOUZA BAZILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PEREIRA DA SILVA OAB - MT0012672A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

ANDRE BINOTTO DE OLIVEIRA OAB - SP0277014A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO o desarquivamento do feito, bem como os pedidos 

confeccionados na petição contida no ID 10269207. Proceda conforme 
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postulado. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-45.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KYSSIA SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEIR RIBEIRO DE JESUS OAB - MT0015269S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: VALDEIR RIBEIRO DE JESUS - MT0015269S para que 

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

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000307-15.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MIKELAINE BIANCA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDINEI ADRIANO SPANHOLI OAB - MT0018030A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - MT0018030A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

09/05/2018 Hora: 16:20 /MT, sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-22.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVES FERMANIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O para que 

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

Hora: 15:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-07.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUFARLEN RIBEIRO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - MT0009353A 

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

09/05/2018 Hora: 16:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000315-89.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNNY DUARTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O para que 

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

Hora: 16:40/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)

 

1. Dispensado o relatório, na forma da Lei 9.099/1995. 2. Inicialmente cabe 

asseverar que a tutela antecipada só é permitida no âmbito desta justiça 

especializada em casos excepcionais, portanto, embora a regra seja não 

se permitir a aplicação da tutela antecipatória em sede dos Juizados da 

Fazenda Pública, salvo nas situações onde esteja flagrante a necessidade 

de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como deveras cuida 

o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente possível o 

cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a batuta deste 

Juizado. Tecida este simplória ponderação em torno da viabilidade do 

pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão presentes os 

requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que concerne à 

hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto Processual Civil 

disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

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

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

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

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

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

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

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

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 3. Corroborando com o 

mencionado artigo, convém destacar o disposto no art. 3.°, da Lei 

12.153/2009, in verbis: “Art. 3°. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento 

das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação”. 4. 

Pois bem, conforme restou grafado alhures para a concessão da tutela 

antecipada, faz-se necessário que no caso em apreço estejam presentes 

os requisitos delineados nos artigos acima grafados. Com efeito, a 

probabilidade do direito restou devidamente demonstrada, notadamente 

pelo extrato das movimentações bancárias realizadas pelo autor na 

pretensa data da infração. Outrossim, também está caracterizado o perigo 

de dano, haja vista que o requerente poderá sofrer os gravames oriundos 

do inadimplemento das infrações, como por exemplo, a inscrição em dívida 

ativa, negativação nos órgãos de proteção ao crédito, etc. No tocante ao 

requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, 

porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida 

poderá se reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na 

demanda, além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que 

vier a suportar com a aplicação da medida. 4. Insta consignar que nesta 

sede processual não se faz um julgamento antecipado da lide, mas tão 

somente um análise de cognição sumária acerca da presença ou não dos 

requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada. 5. Face ao 

exposto, e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada, no que toca ao 

pedido da parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, os 

requeridos realizem a SUSPENSÃO das infrações guerreadas nos 

presentes autos, sob pena de incorrerem em multa diária no valor de R$ 

300,00 (trezentos reais), a ser amortizada solidariamente entre os 

requeridos e o preposto responsável para concretizar esta decisão, sem 

prejuízo de a multa ser majorada em caso de necessidade. 6. Havendo 

descumprimento da presente decisão, extraia-se cópias dos autos e faça 

remessa ao Ministério Público Estadual para apurar suposta conduta ilícita 

praticada pelo responsável pelo cumprimento desta ordem. 7. A demanda 

não reclama a realização da audiência prevista no artigo 16 da Lei 

9.099/1995, aplicável aos Juizados da Fazenda Pública por força do 

disposto no artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Não bastasse isto, a presente 

comarca não conta com representante do Departamento de Trânsito do 

Distrito Federal, de tal sorte que o aprazamento da referida audiência com 

o rigor literal da lei, redundaria em flagrante prejuízo ao erário, diante de 

um quadro fático até então inviabilizador da sua aplicação. Por tais razões 
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no Estado de Mato Grosso e adstrito aos Juizados da Fazenda Pública 

vige o enunciado 01 que contém a seguinte diretriz: “A critério do juiz, 

poderá ser dispensada a audiência de conciliação no âmbito do Juizado da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias parar 

apresentar defesa” (XIII ENCONTRO CUIABÁ). 8. Deste modo, determino 

que sejam as partes requeridas citadas para apresentarem defesa no 

prazo de 30 (trinta) dias, promovendo a conclusão dos autos para 

sentença após o transcurso do referido lapso temporal, com ou sem a 

peça de redarguição. 9. Citem-se as partes requeridas observando o 

disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 242, § 3º, do Código 

de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 1º e §2º), 247 (inciso III) e 

249, todos do mesmo diploma. 10. Expeça-se o necessário. 11. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000318-44.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR MOREIRA DA LUZ (REQUERENTE)

ORCILENE CORREA ALVES LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON OLIVEIRA COSTA OAB - MT0021242A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAN RESERVA CASA DA MADEIRA HOME SERVICE (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: JEFFERSON OLIVEIRA COSTA - MT0021242A 

Advogado do(a) REQUERENTE: JEFFERSON OLIVEIRA COSTA - 

MT0021242Apara 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: 14:40/MT , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-77.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY SOUSA NOBRE (REQUERENTE)

SILVIA MARTINS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA MARIANO DE CASTRO SILVA OAB - MT0019349A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DA SILVA PARRIAO (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: LARISSA MARIANO DE CASTRO SILVA - 

MT0019349A Advogado do(a) REQUERENTE: LARISSA MARIANO DE 

CASTRO SILVA - MT0019349Apara que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - 

Juizado Especial de Barra do Garças Data: 07/05/2018 Hora: 13:40 , sob 

pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002263-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0014040A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO - MT0014040A 

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

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 26/03/2018 Hora: 16:20 , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-10.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO)

RAIZZA ADRIELLY FERREIRA DA SILVA OAB - MT0020660A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: RAIZZA ADRIELLY FERREIRA DA SILVA - 

MT0020660A, DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA - MT0016594Apara que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 07/05/2018 Hora: 13:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012700-18.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DUARTE 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 8012700-18.2016.811.0004 Pólo Ativo: IRENE DUARTE 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 
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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: 8012666-43.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO VAZ FERREIRA (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 8012666-43.2016.811.0004 Pólo Ativo: ERALDO VAZ 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: 1001805-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KLEITON PINHEIRO LACERDA (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 1001805-83.2017.811.0004 Pólo ativo: KLEITON PINHEIRO 

LACERDA 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, 

somados ao extrato de negativação que possui outras negativações 

também legitimas. 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 
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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: 1001833-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANNE GLEICY BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1001833-51.2017.811.0004 Pólo ativo: JANNE GLEICY BATISTA 

Pólo passivo: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA 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 apresentou comprovante 

de endereço (ID 11791283) onde comprova sua residência na comarca de 

Ribeirão Cascalheira. 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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Autos nº 1001915-82.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARIA EVA GOMES 

ROCHA 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). 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 DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço com a mesma. Na 

contestação a Reclamada, impugna genericamente os fatos alegados na 

inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não apresenta nenhum 

documento apto a comprovar a origem do débito. Destarte, conquanto 
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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 pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. 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 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 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 título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. 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. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo, que não estão 

sendo discutidas em nenhum processo, de modo que reputa-se legitima. O 

entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido da ausência de danos 

morais em caso de legitima negativação preexistente (Súmula 385 STJ), no 

entanto considerando as negativações posteriores que também são 

legitimas não está sendo reconhecida a existência dos danos morais, pois 

caracteriza a figura do devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. 

INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para 

que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se 

faz que esta traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a 

própria parte não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há 

como cobrar de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não 

tento havido recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto 

ao valor da indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. 

(TJ-MG - AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

para: a) DECLARAR inexistência dos débitos em discussão neste 

processo. Sugiro improcedência dos pedidos de danos morais. 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.
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Autos nº 1001591-92.2017.811.0004 Pólo ativo: JOSE MARCIO PEREIRA 

SOBRINHO 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 FATURAS 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 
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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.
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Autos nº 1001709-68.2017.811.0004 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 FATURAS e CONTRATO 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: 1001727-89.2017.8.11.0004

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 CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001727-89.2017.811.0004 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 FATURAS e CONTRATO 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. 
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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: 1001781-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KLEICIMAR ANTONIO DE CARVALHO (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 1001781-55.2017.811.0004 Pólo ativo: KLEICIMAR ANTONIO 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 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 e CONTRATO 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: 1001797-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ADRIANA 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 1001797-09.2017.811.0004 Pólo ativo: MARIA ADRIANA 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 
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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: 1001787-62.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS BITTENCOURT CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001787-62.2017.811.0004 Pólo ativo: MARCOS VINICIUS 

BITTENCOURT CARVALHO Pólo passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES 

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 e CONTRATO que comprovam a origem 

da divida. 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: 1001798-91.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ADRIANA 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 1001798-91.2017.811.0004 Pólo ativo: MARIA ADRIANA 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 
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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 e CONTRATO que comprovam a origem 

da divida. 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: 1001806-68.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KLEITON PINHEIRO LACERDA (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 1001806-68.2017.811.0004 Pólo ativo: KLEITON PINHEIRO 

LACERDA 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 FATURAS e CONTRATO que comprovam a origem 

da divida. 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: 1001262-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERI FERREIRA DA COSTA (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 
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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, 23 de Fevereiro de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010803-52.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUNES TEIXEIRA ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLIANNA LACERDA CUNHA OAB - MT0020473A (ADVOGADO)

PAULO HENRIQUE FERREIRA GOMES OAB - MT0020444A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença por meio do qual 

a parte executada alega excesso nos valores cobrados, não garantindo o 

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 impugnação ao 

cumprimento de sentença, a parte oponente deve garantir a execução, 

como condição para embargar a execução. 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 impugnação sem a 

necessária garantia do Juízo poderia, 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 

impugnação perante os Juizados Especiais Cíveis sem que o Juízo esteja 

seguro, a rejeição liminar desta é medida que se impõe. 4- Ante o exposto, 

atento aos princípios que norteiam o procedimento dos Juizados Especiais, 

REJEITO a presente impugnação ao cumprimento de sentença, 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- Após o trânsito em julgado desta, intime-se o 

exequente para juntar aos autos o cálculo atualizado do débito, 

promovendo a imediata conclusão para utilização dos sistemas eletrônicos 

de constrição de bens em prol da parte exequente. 8- Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007752-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA MARIA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DO AMARAL JUNIOR (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES MANDADO DE INTIMAÇÃO - ZONA 03 

Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) Alethea Assunção Santos Dados 

do Processo: Justiça Gratuita Processo: 1007752-15.2017.8.11.0006; 

Valor causa: R$ 45.000,00; Tipo: Cível; Espécie: INVENTÁRIO (39); 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Parte Autora: REQUERENTE: MARILDA MARIA 

BATISTA Parte Ré: INVENTARIADO: SEBASTIAO DO AMARAL JUNIOR . 

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) Nome: MARILDA MARIA BATISTA 

Endereço: rua dos diamantes, 332, vila mariana, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 FINALIDADE(S): Intimação da parte requerente acima 

qualificada, em conformidade com o despacho abaixo transcrito, para que 
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apresente declarações, com valor dos bens e plano de partilha em 20 

(vinte) dias subsequentes. Despacho/Decisão: Vistos etc. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Nomeio como inventariante a requerente, que prestará 

compromisso em cinco (05) dias, e declarações, com valor dos bens e 

plano de partilha, em 20 (vinte) dias subsequentes (CPC, art. 620). Caso 

necessário, intime-se, após, a Fazenda Pública da localização do imóvel 

(CPC, art. 626), para que se manifeste sobre os valores da avaliação dada 

pela Inventariante, podendo, se dela discordar, juntar prova de cadastro, 

em 15 (quinze) dias (art. 629, CPC), ou atribuir diretamente novos valores, 

que poderão ser aceitos pelos interessados (art. 634, CPC), para o que 

devem ser manifestar expressamente. Citem-se os herdeiros, para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhando-se cópia das 

primeiras declarações (art. 627, do CPC). Havendo concordância, quanto 

às primeiras declarações e quanto aos valores nela atribuídos para fins de 

avaliações para partilha e/ou recolhimento de ITCD, venham imediatamente 

as últimas declarações, já com comprovação do recolhimento dos 

Impostos Estaduais, certidões negativas de débitos fiscais expedidas 

pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal em nome do 

inventariado e esboço de partilha final.Após, havendo interesse de 

incapazes no feito, dê-se vista ao Ministério Público. Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 28 de fevereiro de 

2018. SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005143-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRINA LOURDES TOMICHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONISE FONTES BARRETO OAB - MT0007882A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMAO TOMICHA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE cáceres 

JUIZO DA primeira vara cível EDITAL DE NOTIFICAÇÃO TERCEIROS E 

INTERESSADOS PRAZO: 10 (DEZ) DIAS AUTOS N.º 

1005143-59.2017.8.11.0006 ESPÉCIE: TUTELA E CURATELA PARTE 

REQUERENTE: ALEXANDRINA LOURDES TOMICHA PARTE REQUERIDA: 

SIMAO TOMICHA NOTIFICANDO(S): TERCEIROS A QUEM POSSA 

INTERESSAR FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS do 

teor da ação judicial acima indicada, consoante petição inicial a seguir 

transcrita, em resumo, bem como da r. decisão/despacho proferida(o) pelo 

juízo. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Interdição c/c tutela 

provisória de urgência proposta por Alexandrina Lourdes Tomicha Gomes 

que objetiva a interdição de Simão Tomicha.Narra a Requerente, em 

síntese, ser filha do interditando Simão Tomicha, o qual é portadores da 

enfermidade diagnosticada como CID 10:F00.Afirma que a patologia 

apresentada pelo Sr. Simão Tomicha impossibilita-o de reger sua vida de 

forma independente, uma vez que a sua saúde requer cuidados 

contínuos.Assim, em virtude do interditando ser incapaz de reger seus 

próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a Requerente deseja 

se tornar curadora especial deste, para prestar-lhe a assistência 

privada.Deste modo, requer liminarmente, a interdição provisória de Simão 

Tomicha, nomeando a Requerente para o múnus de Curador, sendo ao 

final confirmada a tutela postulada. DESPACHO/DECISÃO: Vistos 

etc.Trata-se de Ação de Interdição c/c pedido de curatela provisória em 

antecipação de tutela proposta por Alexandrina Lourdes Tomichá que 

objetiva a interdição de Simão Tomicha. Narra a requerente, em síntese, 

ser filha do interditando, que é portador da patologia Alzheimer o que influi 

em sua capacidade física e psicológica, razão pela qual não tem o 

discernimento para prática dos atos da vida civil, sendo incapaz de reger 

sua pessoa e seus bens.Assim, em virtude do interditando ser incapaz de 

administrar seus bens e rendimentos, a requerente deseja se tornar sua 

curadora especial, para prestar-lhe assistência.Acostados à inicial vieram 

os documentos pertinentes. O relatório do estudo psicossocial 

encontra-se acostado aos autos. Nesta oportunidade, procedeu-se à 

entrevista do interditando, bem como o Ministério Público se manifesta 

favoravelmente aos pedidos da inicial. É o relatório. Decido.O Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, define 

pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo 

de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação 

com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva 

na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. A 

principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, 

ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais considerados 

absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo havido a expressa 

revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código Civil, sendo 

considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, a partir de então, apenas os menores de 16 (dezesseis) 

anos.No caso em tela, entretanto, tendo em vista que o interditando sofre 

de Alzheimer, o que lhe dificulta a mobilidade e a manifestação de sua 

vontade, é certo que a interdição é medida necessária à garantia de sua 

qualidade de vida.Compulsando os autos, verifico que o pleito inicial deve 

ser acolhido, pois, examinado todas as provas colhidas, concluiu-se que o 

interditando apresenta anomalia que a impede de exercer, por si só, os 

atos da vida civil.Ademais, verifica-se que o exame psicossocial concluiu 

que o interditanda é portador de enfermidade mental, tendo reduzida 

capacidade de reger sua pessoa e administrar seus bens.Nesse sentido, 

dispõe o artigo 1.767 do Código Civil, que estão sujeitos à curatela 

“aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade”, o que se aplica ao interditando.Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de 

SIMÃO TOMICHA, declarando-o relativamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, limitando-se aos atos de conteúdo 

negocial e patrimonial, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de 

acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe curadora 

ALEXANDRINA LOURDES TOMICHA, confirmando os efeitos da tutela 

anteriormente concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de 

Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias.Sem custas ou 

honorários.Saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, 

expeça-se o Termo de Curatela Definitiva. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e 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, Rosemar da Silva, digitei. Cáceres, 28 de 

fevereiro de 2018. Jackline Márcia Dias Tingo Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004034-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DJANIRA PEREIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON FERNANDES DA CUNHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO 10 

(DEZ) DIAS Dados do Processo: Processo: 1004034-10.2017.8.11.0006 

Valor causa: R$ 937,00 Tipo: Cível Espécie: INTERDIÇÃO (58) 

REQUERENTE: DJANIRA PEREIRA DA CUNHA REQUERIDO: NELSON 

FERNANDES DA CUNHA Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) REQUERENTE: 

DJANIRA PEREIRA DA CUNHA , REQUERIDO: NELSON FERNANDES DA 

CUNHA FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos termos da r. sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita. Sentença: Vistos etc. Tendo em vista o estado 

clinico do interditando e o quadro de agressividade, conforme atestado 

medico ora apresentado, defiro a dispensa da entrevista do interditando e 

passo ao exame do mérito. Trata-se de Ação de Interdição c/c pedido de 

curatela provisória em antecipação de tutela proposta por Djanira Pereira 

da Cunha, que objetiva a interdição de Nelson Fernandes da Cunha. Narra 

a requerente, em síntese, ser esposa do interditando, que possui 

enfermidade diagnosticada como CID F10.5 (alcoolismo com transtorno 

psicótico) e CID G20 (Alzheimer) o que influi em sua capacidade física e 

psicológica, razão pela qual não tem o discernimento para prática dos atos 

da vida civil, sendo incapaz de reger sua pessoa e seus bens. Assim, em 

virtude do interditando ser incapaz de administrar seus bens e 

rendimentos, a requerente deseja se tornar sua curadora especial, para 

prestar-lhe assistência. Acostados à inicial vieram os documentos 
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pertinentes. O relatório do estudo psicossocial encontra-se acostado aos 

autos. Nesta oportunidade o Ministério Público manifestou-se 

favoravelmente ao pedido. É o relatório. Decido. O Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, define pessoa com 

deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 

mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. A 

principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, 

ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais considerados 

absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo havido a expressa 

revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código Civil, sendo 

considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, a partir de então, apenas os menores de 16 (dezesseis) 

anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que o interditando 

possui enfermidade diagnosticada como CID F10.5 (alcoolismo com 

transtorno psicótico) e CID G20 (Alzheimer), o que lhe dificulta a 

mobilidade e a manifestação de sua vontade, é certo que a interdição é 

medida necessária à garantia de sua qualidade de vida. Ademais, 

verifica-se que o exame psicossocial concluiu que o interditando é 

portador de enfermidade diagnosticada como CID F10.5 (alcoolismo com 

transtorno psicótico) e CID G20 (Alzheimer) tendo reduzida capacidade de 

reger sua pessoa e administrar seus bens. Nesse sentido, dispõe o artigo 

1.767 do Código Civil, que estão sujeitos à curatela “aqueles que, por 

causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”, o 

que se aplica à interditanda. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Nelson Fernandes da , 

declarando-a relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, limitando-se aos Cunha atos de conteúdo negocial e patrimonial, 

na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 

1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe curadora Djanira Pereira da 

Cunha, confirmando os efeitos da tutela anteriormente concedida. Em 

consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e 

no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão no 

Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários. Homologo a 

renúncia ao prazo recursal. Expeça-se o Termo de Curatela Definitiva. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito. E, para que chegue ao 

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

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

publicado na forma da Lei. Eu, Jackline M. Dias Tingo, digitei. Cáceres, 28 

de fevereiro de 2018. Jackline Márcia Dias Tingo Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001656-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARINO FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 152, VI, CPC, impulsiono os autos, 

a fim de INTIMAR A PARTE REQUERENTE, por meio de seu advogado, 

legalmente constituído, para manifestar-se nos autos e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, ante a devolução da carta 

Id 10641603.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005160-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR ORTEGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos que 

conforme determina o art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de 

INTIMAR o advogado da parte autora para apresentar impugnação a 

contestação, no prazo 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005542-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO LARROQUE DA SILVA COSTA (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos que 

transcorreu "in albis” o prazo para que o Requerido apresentasse sua 

contestação, isto posto, intimo a parte autora para manifestar requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000516-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROSENDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Ato Ordinatório Nos termos do artigo 203, §4º, do Código de Processo Civil 

INTIMO a parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, 

para recolher a diligência para o oficial de justiça no valor de R$35,00 

(trinta e cinco reais), no prazo de 15 (quinze) dias. Para tanto deverá a 

parte acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no ícone SERVIÇOS 

- GUIAS – DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA (GUIA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA). Após o pagamento, acostar o 

comprovante aos autos. Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica 

Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006578-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA MARIA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos que 

conforme determina o art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de 

INTIMAR o advogado da parte autora para apresentar impugnação a 

contestação, no prazo 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000788-69.2018.8.11.0006

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:

JOSE CARLOS NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 
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documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

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

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

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

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 28 de 

fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000803-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARCIANO DE GOIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO VARANCIELO (RÉU)

OCUPANTES DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PERIMETRAL, QUADRA 02, 

LOTEAMENTO JARDIM PANORAMA, MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – 

Outrossim, INTIME-SE a parte autora para emendar a petição inicial para o 

fim de esclarecer o rito processual que pretende seguir: se a demanda 

veicula pretensão possessória, ação de rito especial regulada pelo artigo 

554 e seguintes do CPC ou pretensão petitória, lastreada no domínio e 

regulamentada pelo Código Civil, consignando-se prazo de 15 (quinze) 

dias sob pena de indeferimento da petição inicial. 3 - Após, venha o 

processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 4 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 28 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito [1] § 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, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000805-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VONEY CICERO FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

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

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

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

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

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

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 28 de 

fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000810-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERMENEGILDO LEITE DE SOUZA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

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

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

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

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

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

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 28 de 

fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000491-33.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONILSA PINTO DE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1000491-33.2016.8.11.0006 

AUTOR: CLEONILSA PINTO DE MIRANDA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS SENTENÇA I – Relatório Trata-se de 

ação cobrança de seguro DPVAT ajuizada por CLEONILZA PINTO DE 

MIRANDA em face da PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ambos 

qualificados nos autos. Sustenta que foi vítima de acidente de trânsito no 

dia 11.01.2016 que lhe acarretou lesões. Requer a condenação da ré ao 

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

por cento) em razão da debilidade, custas e honorários advocatícios. Com 

a inicial vieram diversos documentos. Despacho inicial (1454919) 

concedendo os benefícios da justiça gratuita e determinando a citação da 

ré. Regularmente citada, a ré apresentou contestação no id. 1643705 
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argumentando, em preliminar, a necessidade de alteração do polo passivo 

e, no mérito, sustenta a improcedência do pedido. As partes 

compareceram na audiência de conciliação designada, porém não houve 

acordo (id. 1645266). Realizados alguns atos processuais, foi acostada o 

Laudo pericial unilateral no id. 1647412. Réplica no id. 1657771. Vieram os 

autos conclusos. II – Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Considerando 

que os elementos necessários à formação da convicção deste juízo 

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

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

CPC. DA PRELIMINAR Quanto à necessidade de alteração do polo passivo 

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

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

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

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

preliminares ou questões prejudiciais a serem decididas no processo, 

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

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

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

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

complementação de seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT, em 

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

qual resultou a autora lesão corporal incapacitante. O pleito exordial 

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

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

tornaram vítimas de acidentes de trânsito, ocasionado por veículos que 

circulam em via terrestre, seja por terra, seja pelo asfalto, ainda que a 

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

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

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

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

em nosso direito positivo mais uma hipótese de responsabilidade objetiva. 

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

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

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

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

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

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

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

responsabilidade civil do proprietário para se transformar num seguro 

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

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

vítima de um acidente automobilístico”. Com efeito, para o recebimento da 

indenização pretendido pela Autora é necessário que a vítima decorrente 

de acidente de trânsito esteja acometida de invalidez permanente total ou 

parcial que a incapacite para o trabalho, inexistindo tais sequelas, 

impossível o reconhecimento do direito à indenização securitária pleiteada. 

Como sobredito, o seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores está previsto na Lei n. 6.194/74, que predispõe 

pagamento de indenização decorrente do seguro obrigatório nos casos de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica. O 

disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida norma prevê que a 

indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 (treze mil e 

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

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

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

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

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

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

permanente No caso em destaque, a documentação trazida juntamente 

com a petição inicial, sobretudo o boletim de ocorrência encartado e 

demais documentos médicos, demonstram a existência do nexo de 

causalidade entre as sequelas observadas e o acidente de trânsito 

ocorrido no dia 11.01.2016. De mesmo modo, corroborando os 

documentos médicos, o laudo médico também corrobora com o fato da 

lesão da parte autora ter sido proveniente de acidente automobilístico, 

apontando, ainda, que a região acometida é a coluna vertebral – segmento 

lombar, a mesma indicada nos documentos médicos apresentados pela 

autora. Logo, não há falar em ausência de nexo causal, restando 

corroborado pelas provas acostadas nos autos. Aduzindo que o aludido 

exame é realizado por profissional capacitado na área médica, não 

havendo nada que desabone o referido trabalho para que não possa 

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

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

parcial e incompleta, porém, permanente. valor a ser recebido submete-se 

à situação adequada a cada caso. A referida tabela expõe os percentuais 

sobre a importância segurada por órgão ou membro lesado a serem 

considerados na fixação da indenização de seguro obrigatório decorrente 

de invalidez permanente parcial. Partindo dessas premissas, como no 

caso do autor houve a perda parcial incompleta, com repercussão de 

50%, o valor indenizatório in casu deve obedecer ao seguinte cálculo: R$ 

13.500,00 - 25% = 3375/ 100 = 33,75 x 50 %, que culmina no montante 

indenizatório de R$1.687,50 (Um mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Assim, o valor da indenização que faz jus o Autor é 

de R$1.687,50 (Um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), que devem ser corrigidos a partir do evento danoso (segundo 

entendimento do STJ), e acrescidos de juros de mora (1%) a partir da 

citação. III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial condenando a 

ré ao pagamento de indenização referente ao seguro DPVAT ao autor, no 

valor de R$ 1.687,50 (Um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), sobre o qual deverá incidir juros de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da data de citação e correção monetária pelo INPC a partir da data 

do sinistro, com espeque no artigo 3º da Lei n. 6.194/74. Existindo 

sucumbência recíproca, e aplicando a proporcionalidade do pleito frente à 

condenação, fica o Autor condenado a 82,15% sobre o valor das custas 

e despesas processuais. Já a parte Requerida, fica condenada ao 

pagamento na proporção de 17,85% do valor devido. No que tange aos 

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

condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Sobre o valor resultante, 

fica o Autor condenado ao pagamento de 82,15% do valor arbitrado. Já a 

parte Requerida fica condenada ao pagamento dos honorários em prol do 

Advogado do Autor no percentual de 17,85% do valor arbitrado. Por 

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

termos do art. 487, inciso I do CPC. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE 

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

Cáceres/MT, 09 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002532-70.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VELOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos que o 

Recurso de Apelação (id:11975520) é Tempestivo. Certifico ainda que o 

Requerido, ora denominado Apelante efetuou o devido preparo, conforme 

guia acostada (id:11975533) Assim, nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Requerente, ora denominado 

Apelado, através de seu advogado legalmente constituído, para que, 

querendo, responda ao recurso no prazo legal (art. 1010, §1º, CPC). 

Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006921-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ARDAIA CRISTO (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC , impulsiono os 

autos a fim de intimar o Requerente, por meio de seu advogado legalmente 

constituído, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da 

Certidão negativa do Oficial de Justiça (id: 11826314), requerendo o que 

entender de direito. Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000696-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDER APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT 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, 

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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000271-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMIEN REYES PUERTAS OAB - SP0216022A (ADVOGADO)

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO ALVES MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO A assistência judiciária gratuita remonta suas 

origens no século XX, quando o texto constitucional de 1939, em seu art. 

72, fez menção dessa proteção, exigindo "rendimento ou vencimento que 

percebe e os encargos pessoais ou de família", acompanhado de atestado 

de pobreza, expedido pelo serviço de assistência social (art. 74). Foi, 

entretanto, o art. 2º, § 1º, da Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", 

concluindo o texto do art. 4º da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação 

da Lei n. 7.510/86. A Lei n. 1.060/50, conhecida como lei de assistência 

judiciária gratuita, prevê: 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. 

(Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986). A Constituição, por sua vez, 

dispõe: Art. 5.º (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; Malgrado a 

Constituição da República – norma suprema – traga previsão expressa de 

que para o usufruto do benefício da assistência judiciária gratuita é 

necessária comprovação da insuficiência de recursos, a jurisprudência 

pátria tem admitido a simples declaração da parte como presunção juris 

tantum de carência. Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso 

haja provas nos autos de que as partes tenham condições para arcar com 

as despesas do processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma 

do §1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: § 1º. Presume-se pobre, até prova em 

contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 

pagamento até o décuplo das custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 

7.510, de 1986). Nesse sentido: JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. 

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O 

benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples afirmação da 

parte de que não está em condição de arcar com as custas do processo. 

Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, podendo ser 

confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do 

art. 4º da Lei 1.060/50. II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido 

de justiça gratuita com base nas provas dos autos não pode ser revista 

nesta Corte ante o óbice previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – 

Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - 

PRIMEIRA TURMA - Publicação: DJe 27/08/2008) Hodiernamente, nota-se 

uma verdadeira banalização do instituto, criado originariamente para 

ampliar o acesso à justiça e assim propiciar a todos os cidadãos garantir 

seus direitos. Cotidianamente pedidos são formulados para usufruto do 

benefício por pessoas que evidentemente têm condições para arcar com o 

custo do processo judicial, sem que com isso incorram em qualquer 

sanção. Magistrados atropelados pelo volume de trabalho raramente se 

dão conta da situação, que contribui para o excesso de litigiosidade, uma 

vez que simplesmente todos podem litigar sem ter custo algum. Ora, a 

interpretação dada pela jurisprudência majoritária, no sentido de que basta 

a afirmação da parte, consentânea com o que dispõe o art. 4º da lei 

mencionada, serve de início de prova, contudo, como já asseverado, se 

houver outros indícios do contrário ou até mesmo provas, deve o benefício 

ser indeferido. Ainda, se evidenciado que a parte forjou tal declaração, 

deve sofrer as consequências cíveis e criminais de tal atitude. Importante 

destacar também que o Novo Código de Processo Civil preceitua em seu 

artigo 99, §2º: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser 

formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de 

terceiro no processo ou em recurso. § 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, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. Em recente aresto colhido no Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, especificamente no Recurso Especial n. 

1.584.130/RS, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, na égide do 

Novo Código de Processo Civil, restou consignado à presunção relativa 

atinente à declaração prestada pelo interessado no benefício, como 

também verberou no sentido da vigência do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.050/1960, viabilizando, inclusive, o indeferimento de ofício do pedido 

havendo fundada razão que vislumbre a patente falta dos pressupostos 

legais para o acolhimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, segue a 

ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE 

RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE 

DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR 

CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE 

CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. 

INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Por 

ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro 

Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento 

de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o 

próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita". 2. Consoante 

a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de 

obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de 

veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado 

deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, 

devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer 

frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. 
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Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 

249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo 

Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição 

Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência 

jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, 

da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar 

que abrange a gratuidade de justiça. 4. Por um lado, à luz da norma 

fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de 

indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie 

previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira 

de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é 

dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito 

e garantir às partes igualdade de tratamento. 5. É incontroverso que o 

recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de 

duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já 

configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 

375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às 

despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a 

incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma 

circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é 

descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do 

pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

17/08/2016) (Destaque) Devidamente intimada a comprovar a insuficiência 

de recursos, o requerente não colacionou nenhum documento que 

demonstrasse sua real necessidade ao deferimento do benefício, 

limitando-se a juntar cópia da CTPS sem anotação de emprego formal. Ora, 

a apresentação de carteira de trabalho sem anotação não é suficiente 

para, por si só, demonstrar a existência de situação de miserabilidade ou 

pobreza, conforme afirma. Não bastasse, a requerente poderia ter 

apresentado extratos bancários comprovando ausência de movimentação 

financeira, existência de dívidas ou mesmo certidões de não possuir 

carros ou imóveis, porém não o fez. Destaca-se que o benefício da 

assistência judiciária gratuita é destinado as pessoas realmente 

necessitadas e a insuficiência de recursos deve ser demonstrada. Em 

complemento, a taxa judiciária e as custas judiciais devem ser recolhidas 

no ato da distribuição da petição inicial, sendo vedado o deferimento para 

serem recolhidas no final, exceto nos casos previstos em lei (item 2.14.2, 

CNGC). No caso vertente, reputa-se ausente comprovação da situação de 

hipossuficiência econômica e financeira. Ante todo o exposto: 1 – 

INDEFERE-SE os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 4º, §1º, da Lei n. 

1060/50 e o artigo 99, §2º do Código de Processo Civil. 2 – INTIME-SE a 

parte embargante para regularização do pagamento das custas e 

despesas processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

do processo, ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido 

e regular do processo. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres-MT, 28 de fevereiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000190-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO VITOR MARTINS CUNHA OAB - MT0014008A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO A assistência judiciária gratuita remonta suas 

origens no século XX, quando o texto constitucional de 1939, em seu art. 

72, fez menção dessa proteção, exigindo "rendimento ou vencimento que 

percebe e os encargos pessoais ou de família", acompanhado de atestado 

de pobreza, expedido pelo serviço de assistência social (art. 74). Foi, 

entretanto, o art. 2º, § 1º, da Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", 

concluindo o texto do art. 4º da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação 

da Lei n. 7.510/86. A Lei n. 1.060/50, conhecida como lei de assistência 

judiciária gratuita, prevê: 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. 

(Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986). A Constituição, por sua vez, 

dispõe: Art. 5.º (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; Malgrado a 

Constituição da República – norma suprema – traga previsão expressa de 

que para o usufruto do benefício da assistência judiciária gratuita é 

necessária comprovação da insuficiência de recursos, a jurisprudência 

pátria tem admitido a simples declaração da parte como presunção juris 

tantum de carência. Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso 

haja provas nos autos de que as partes tenham condições para arcar com 

as despesas do processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma 

do §1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: § 1º. Presume-se pobre, até prova em 

contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 

pagamento até o décuplo das custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 

7.510, de 1986). Nesse sentido: JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. 

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O 

benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples afirmação da 

parte de que não está em condição de arcar com as custas do processo. 

Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, podendo ser 

confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do 

art. 4º da Lei 1.060/50. II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido 

de justiça gratuita com base nas provas dos autos não pode ser revista 

nesta Corte ante o óbice previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – 

Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - 

PRIMEIRA TURMA - Publicação: DJe 27/08/2008) Hodiernamente, nota-se 

uma verdadeira banalização do instituto, criado originariamente para 

ampliar o acesso à justiça e assim propiciar a todos os cidadãos garantir 

seus direitos. Cotidianamente pedidos são formulados para usufruto do 

benefício por pessoas que evidentemente têm condições para arcar com o 

custo do processo judicial, sem que com isso incorram em qualquer 

sanção. Magistrados atropelados pelo volume de trabalho raramente se 

dão conta da situação, que contribui para o excesso de litigiosidade, uma 

vez que simplesmente todos podem litigar sem ter custo algum. Ora, a 

interpretação dada pela jurisprudência majoritária, no sentido de que basta 

a afirmação da parte, consentânea com o que dispõe o art. 4º da lei 

mencionada, serve de início de prova, contudo, como já asseverado, se 

houver outros indícios do contrário ou até mesmo provas, deve o benefício 

ser indeferido. Ainda, se evidenciado que a parte forjou tal declaração, 

deve sofrer as consequências cíveis e criminais de tal atitude. Importante 

destacar também que o Novo Código de Processo Civil preceitua em seu 

artigo 99, §2º: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser 

formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de 

terceiro no processo ou em recurso. § 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, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. Em recente aresto colhido no Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, especificamente no Recurso Especial n. 

1.584.130/RS, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, na égide do 

Novo Código de Processo Civil, restou consignado à presunção relativa 

atinente à declaração prestada pelo interessado no benefício, como 

também verberou no sentido da vigência do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.050/1960, viabilizando, inclusive, o indeferimento de ofício do pedido 

havendo fundada razão que vislumbre a patente falta dos pressupostos 

legais para o acolhimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, segue a 

ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE 

RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE 

DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR 

CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE 

CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. 

INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Por 

ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro 

Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento 

de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o 

próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita". 2. Consoante 
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a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de 

obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de 

veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado 

deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, 

devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer 

frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. 

Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 

249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo 

Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição 

Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência 

jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, 

da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar 

que abrange a gratuidade de justiça. 4. Por um lado, à luz da norma 

fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de 

indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie 

previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira 

de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é 

dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito 

e garantir às partes igualdade de tratamento. 5. É incontroverso que o 

recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de 

duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já 

configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 

375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às 

despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a 

incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma 

circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é 

descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do 

pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

17/08/2016) (Destaque) Devidamente intimada a comprovar a insuficiência 

de recursos, a requerente não colacionou nenhum documento que 

demonstrasse sua real necessidade ao deferimento do benefício, 

limitando-se a juntar cópia de seu holerite. Ora, a demonstração de que 

aufere renda superior a 3 (três) salários mínimos por si só denota a 

inexistência de situação de miserabilidade ou pobreza, conforme afirma, 

porquanto é este o parâmetro para o atendimento dos cidadãos pela 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Não bastasse, a 

requerente poderia ter apresentado extratos bancários comprovando 

ausência de movimentação financeira, existência de dívidas ou mesmo 

certidões de não possuir carros ou imóveis, porém não o fez. Destaca-se 

que o benefício da assistência judiciária gratuita é destinado as pessoas 

realmente necessitadas e a insuficiência de recursos deve ser 

demonstrada. Em complemento, a taxa judiciária e as custas judiciais 

devem ser recolhidas no ato da distribuição da petição inicial, sendo 

vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos 

previstos em lei (item 2.14.2, CNGC). No caso vertente, reputa-se ausente 

comprovação da situação de hipossuficiência econômica e financeira. 

Ante todo o exposto: 1 – INDEFERE-SE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, com fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c 

art. 4º, §1º, da Lei n. 1060/50 e o artigo 99, §2º do Código de Processo 

Civil. 2 – INTIME-SE a parte embargante para regularização do pagamento 

das custas e despesas processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção do processo, ante a ausência de pressupostos de 

desenvolvimento válido e regular do processo. 3 – DEFERE-SE o pedido de 

parcelamento em 6 (seis) prestações do pagamento da taxa judiciária e 

custas judiciais, com espeque no artigo 98, §6º do CPC c/c artigo 468, §

§6º e 7º da CNGC[1]. 4 – INTIME-SE a parte autora para dar início ao 

procedimento para pagamento em até 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. 5 – CUMPRA-SE. Cáceres-MT, 28 de 

fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006123-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON DA SILVA SANCHES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação de busca e apreensão na 

qual, realizados alguns atos processuais, a parte requerente manifestou 

nos autos requerendo a desistência da demanda (id. 11557094). Forte em 

tais razões e em vista do princípio da disponibilidade, HOMOLOGA-SE por 

sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de 

desistência formulado pela parte autora e, por conseguinte, extingue-se o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do CPC. 

Caso haja pedido de desentranhamento de documentos, desde já este 

Juízo DEFERE, ressaltando que seja procedida a sua entrega ao 

procurador da parte ou pessoa devidamente autorizada. Caso haja pedido, 

DEFERE-SE ainda o requerimento de desbloqueio do veículo junto ao 

CIRETRAN e DETRAN por meio de ofício ou sistema RENAJUD. Custas pela 

parte requerente. EXPEÇA-SE o necessário. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas necessárias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 28 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000285-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM ULISSES ALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA LAUDELINA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000285-48.2018.8.11.0006 

AUTOR: WILLIAM ULISSES ALVES DE SOUZA RÉU: SEBASTIANA 

LAUDELINA DA SILVA Vistos, etc... Diante da Justificativa e documento 

apresentado pelo autor, redesigno audiência de Justificação para o dia 17 

de abril de 2018 às 16h00. Intime o Autor para comparecimento na pessoa 

de seu Advogado Ricardo Alexandre Ricccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002421-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO DA SILVA (REQUERENTE)

SEBASTIANA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILMA DUARTE ARDAIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1002421-86.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: ANGELO DA SILVA, SEBASTIANA OLIVEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: NILMA DUARTE ARDAIA Vistos, etc... Designada instrução 

para esta data, com conciliação infrutífera, foi deliberado pela realização 

da instrução propriamente dita. Antes do início da colheita do depoimento 

pessoal das partes, foi dialogado com as partes sobre as provas 

deferidas, inclusive foi realizado o levantamento das testemunhas 

indicadas e o resultado das diligências – certidões juntadas aos autos. 

Após a colheita do depoimento pessoal das partes e a oitiva da 

testemunha Carmen, este magistrado indagou para a Defensoria Pública 

se insistia nas demais testemunhas, momento em que o Advogado da 

parte Requerida insurgiu com o fracionamento da audiência. Ato seguinte 

foi concedida a palavra para as partes apresentarem seus pedidos. Feito 

tal registro, passo a analisar o questionamento levantado. De fato, o CPC 

preconiza que a audiência é una e forma continua, podendo excepcional e 

justificamente ser fracionada. Inobstante no momento inicial do ato as 

partes poderiam pedir a redesignação do ato, não apresentarem qualquer 

insurgência no momento oportuno, inclusive nada manifestaram sobre a 
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redesignação do ato. A parte autora indicou três testemunhas, resultando 

da diligência a intimação apenas de uma que não restou presente, e das 

demais não intimadas, uma compareceu espontaneamente e a segunda 

sequer foi encontrada. A única testemunha intimada apresenta problema 

de saúde, e segundo relatado, esta impossibilitada de comparecer a 

audiência, sendo inclusive relatado possíveis problemas de compreender 

a natureza da intimação. Dada a ausência de questionamento no inicio da 

audiência, e ainda existindo motivo a justificar o fracionamento do ato, 

mantenho os atos praticados. Por outro lado, a ausência de manifestação 

prévia da parte sobre as testemunhas ausentes não implica em qualquer 

desistência tácita como alegado pela Requerida. Sendo reiterado o 

interesse na oitiva das testemunhas ausentes da Autora, inclusive o 

questionamento apresentado pela Requerida, deixo de proceder a oitiva 

das testemunhas indicadas pela demandada, e designo a continuidade da 

instrução para o dia 24 de abril de 2018, às 16:00 horas. Concedo prazo 

de dez dias para a Defensoria Pública indicar o endereço da testemunha 

Ulayne. Sendo informado, expeça-se o necessário para intimar a 

testemunha, inclusive a testemunha Joana. Ficam as testemunhas 

indicadas pela Requerida intimadas para comparecimento. Saem os 

presentes intimados. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000798-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA OAB - SC11985 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA ALVES DE ABREU SA (REQUERIDO)

JOSE GONCALVES DE SA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000798-16.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF 

REQUERIDO: JOSE GONCALVES DE SA NETO, SEBASTIANA ALVES DE 

ABREU SA Proceda a escrivania a habilitação dos Procuradores das 

partes para intimação de todos os atos. Cumpra-se a carta precatória, 

servindo a cópia como mandado. Após a efetivação da penhora e 

avaliação, intimem as partes para manifestarem no prazo de dez dias. 

Para a hipótese de não ser apresentada impugnação da avaliação, 

esclareça a parte Credora quanto o interesse na adjudicação e/ou leilão 

judicial. Após o cumprimento do inteiro teor, proceda o envio de cópia do 

inteiro teor ao Juízo Deprecante e, arquive-se. Caceres, 28 de fevereiro 

de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000798-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA OAB - SC11985 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA ALVES DE ABREU SA (REQUERIDO)

JOSE GONCALVES DE SA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000798-16.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF 

REQUERIDO: JOSE GONCALVES DE SA NETO, SEBASTIANA ALVES DE 

ABREU SA Proceda a escrivania a habilitação dos Procuradores das 

partes para intimação de todos os atos. Cumpra-se a carta precatória, 

servindo a cópia como mandado. Após a efetivação da penhora e 

avaliação, intimem as partes para manifestarem no prazo de dez dias. 

Para a hipótese de não ser apresentada impugnação da avaliação, 

esclareça a parte Credora quanto o interesse na adjudicação e/ou leilão 

judicial. Após o cumprimento do inteiro teor, proceda o envio de cópia do 

inteiro teor ao Juízo Deprecante e, arquive-se. Caceres, 28 de fevereiro 

de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000801-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA OAB - SC11985 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCENEIA BRANDAO BARROS (REQUERIDO)

ALCIDES PEREIRA DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000801-68.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF 

REQUERIDO: ALCIDES PEREIRA DE BARROS, DIRCENEIA BRANDAO 

BARROS Proceda a escrivania a habilitação dos Procuradores das partes 

para intimação de todos os atos. Cumpra-se a carta precatória, servindo a 

cópia como mandado. Após a efetivação da avaliação, intimem as partes 

para manifestarem no prazo de dez dias. Para a hipótese de não ser 

apresentada impugnação da avaliação, por economia, a fim de evitar 

custos operacionais, e seguindo a tendência de informatização dos 

processos judiciais, nos termos do art. 879, II do Código de Processo Civil, 

o leilão deverá ser realizado eletronicamente (c.c art. 882, §1° do CPC). 

Para tanto, nomeio como leiloeiros as pessoas de CIRLEI FREITAS 

BALBINO DA SILVA Leiloeira Publica Oficial matriculada na Junta 

Comercial/MT sob nº 22, JOABE BALBINO DA SILVA Leiloeiro Publico 

Oficial matriculado na Junta Comercial/MT sob nº 29 e matriculado junto a 

FAMATO como leiloeiro Rural sob o Nº 67/2013 e LUIZ BALBINO DA SILVA 

leiloeiro Rural matriculado na FAMATO sob n.º 66/2013 (art. 880 c.c art. 

881, §1°, ambos do CPC). O(s) leiloeiro(s) deverá(ão) adotar as medidas 

necessárias para a ampla divulgação do leilão (art. 887/CPC). Fixo o prazo 

de 120 (cento e vinte) dias, para que o(s) lei-loeiro(s) proceda(m) com a 

alienação judicial do bem. Atente(m)-se o(s) leiloeiro(s) quanto as suas 

obrigações, elencadas no art. 884 do CPC, quais sejam: I - publicar o 

edital, anunciando a alienação; II - realizar o leilão onde se encontrem os 

bens ou no lu-gar designado pelo juiz; III - expor aos pretendentes os bens 

ou as amostras das mercadorias; IV - receber e depositar, dentro de 1 

(um) dia, à ordem do juiz, o produto da alienação; V - prestar contas nos 2 

(dois) dias subsequentes ao de-pósito. Para fins do art. 885/CPC, fixo 

como preço mínimo da arrematação a importância correspondente a 60 % 

do valor da avaliação, cujo lance, se contemplado, deverá ser depositado 

numa única parcela e de imediato pelo arrematante, por meio eletrônico ou 

depósito judicial (art. 892/CPC). A ordem de entrega do bem será expedida 

desde logo seja demonstrado o pagamento do lance ofertado, bem como a 

comissão do leiloeiro, a qual fixo no importe de 5% do valor da 

arrematação (Art. 884, parágrafo único do CPC). O executado deverá ser 

intimado do leilão por meio do seu advogado, mediante a publicação deste 

no Diário da Justiça Eletrônico (art. 889, parágrafo único do CPC). Sendo 

estas as disposições à serem destacadas, sem prejuízo das demais 

disposições processuais previstas nos arts. 897 a 903 do CPC, INTIME-SE 

O(S) LEILOEIRO(S) para que ciente(s) adotem as medidas necessárias ao 

seu mister e expeça-se o edital atentando-se aos seus requisitos (arts. 

886 e 887, ambos do CPC). Aportando nos autos o proveito do produto 

leiloado, intime-se o credor para manifestar e requerer o que entender 

pertinente em 15 (quinze) dias. Caceres, 28 de fevereiro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000801-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA OAB - SC11985 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCENEIA BRANDAO BARROS (REQUERIDO)

ALCIDES PEREIRA DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000801-68.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF 

REQUERIDO: ALCIDES PEREIRA DE BARROS, DIRCENEIA BRANDAO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102081/3/2018 Página 35 de 477



BARROS Proceda a escrivania a habilitação dos Procuradores das partes 

para intimação de todos os atos. Cumpra-se a carta precatória, servindo a 

cópia como mandado. Após a efetivação da avaliação, intimem as partes 

para manifestarem no prazo de dez dias. Para a hipótese de não ser 

apresentada impugnação da avaliação, por economia, a fim de evitar 

custos operacionais, e seguindo a tendência de informatização dos 

processos judiciais, nos termos do art. 879, II do Código de Processo Civil, 

o leilão deverá ser realizado eletronicamente (c.c art. 882, §1° do CPC). 

Para tanto, nomeio como leiloeiros as pessoas de CIRLEI FREITAS 

BALBINO DA SILVA Leiloeira Publica Oficial matriculada na Junta 

Comercial/MT sob nº 22, JOABE BALBINO DA SILVA Leiloeiro Publico 

Oficial matriculado na Junta Comercial/MT sob nº 29 e matriculado junto a 

FAMATO como leiloeiro Rural sob o Nº 67/2013 e LUIZ BALBINO DA SILVA 

leiloeiro Rural matriculado na FAMATO sob n.º 66/2013 (art. 880 c.c art. 

881, §1°, ambos do CPC). O(s) leiloeiro(s) deverá(ão) adotar as medidas 

necessárias para a ampla divulgação do leilão (art. 887/CPC). Fixo o prazo 

de 120 (cento e vinte) dias, para que o(s) lei-loeiro(s) proceda(m) com a 

alienação judicial do bem. Atente(m)-se o(s) leiloeiro(s) quanto as suas 

obrigações, elencadas no art. 884 do CPC, quais sejam: I - publicar o 

edital, anunciando a alienação; II - realizar o leilão onde se encontrem os 

bens ou no lu-gar designado pelo juiz; III - expor aos pretendentes os bens 

ou as amostras das mercadorias; IV - receber e depositar, dentro de 1 

(um) dia, à ordem do juiz, o produto da alienação; V - prestar contas nos 2 

(dois) dias subsequentes ao de-pósito. Para fins do art. 885/CPC, fixo 

como preço mínimo da arrematação a importância correspondente a 60 % 

do valor da avaliação, cujo lance, se contemplado, deverá ser depositado 

numa única parcela e de imediato pelo arrematante, por meio eletrônico ou 

depósito judicial (art. 892/CPC). A ordem de entrega do bem será expedida 

desde logo seja demonstrado o pagamento do lance ofertado, bem como a 

comissão do leiloeiro, a qual fixo no importe de 5% do valor da 

arrematação (Art. 884, parágrafo único do CPC). O executado deverá ser 

intimado do leilão por meio do seu advogado, mediante a publicação deste 

no Diário da Justiça Eletrônico (art. 889, parágrafo único do CPC). Sendo 

estas as disposições à serem destacadas, sem prejuízo das demais 

disposições processuais previstas nos arts. 897 a 903 do CPC, INTIME-SE 

O(S) LEILOEIRO(S) para que ciente(s) adotem as medidas necessárias ao 

seu mister e expeça-se o edital atentando-se aos seus requisitos (arts. 

886 e 887, ambos do CPC). Aportando nos autos o proveito do produto 

leiloado, intime-se o credor para manifestar e requerer o que entender 

pertinente em 15 (quinze) dias. Caceres, 28 de fevereiro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1000790-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAS QUEOMAS QUEIROZ MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA BARROS MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT23087-O 

(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 DESPACHO Numero do Processo: 1000790-39.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: JONATHAS QUEOMAS QUEIROZ MATOS REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos, etc... Diante da justificativa e 

documento apresentado, defiro a gratuidade da justiça. Nos termos do art. 

509, inciso II c/c art. 511, ambos do Código de Processo Civil, e ausente 

indicação do Advogado ou sociedade de Advogados a que estiver 

vinculado, determino a citação e intimação pessoal da parte Demandada 

para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias. 

Caceres, 28 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003457-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MOTOS COYOTE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1003457-32.2017.8.11.0006 

EXEQUENTE: MOTOS COYOTE LTDA - ME EXECUTADO: SINDICATO DOS 

SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT Defiro a suspensão 

do prazo, conforme solicitado pelo Exequente. Após a publicação da 

decisão que apreciar os embargos declaratórios, intime o Exequente para 

apresentar novo demonstrativo do débito. Caceres, 28 de fevereiro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000085-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA, 

PECUARIA, PESCADORES ARTESANAIS E PISCICULTORES RURAIS DA 

GLEBA PIRAPUTANGAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR CAETANO DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000085-41.2018.8.11.0006 

AUTOR: ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA, 

PECUARIA, PESCADORES ARTESANAIS E PISCICULTORES RURAIS DA 

GLEBA PIRAPUTANGAS RÉU: EDMAR CAETANO DE SOUZA Sem prejuízo 

do seguimento do feito na forma estipulada no despacho anterior de id. 

Num. 11574808 - Pág. 1, e visando proporcionar dialogo entre as partes 

para possível composição, designo audiência de tentativa de conciliação 

para o dia 02 de março de 2018, às 13:45 horas. Cite e intime o Requerido 

para comparecimento, anotando que o prazo para apresentar da defesa - 

art. 306 do CPC, terá por termo inicial após a publicação da decisão que 

apreciar o pedido de id. Num. 11913946, para a hipótese do acordo não 

restar frutífero. Como a matéria em debate envolve trabalho a cargo da 

ENERGISA, determino ainda a intimação do representante legal para 

comparecimento à audiência. Intime-se ainda a parte Autora, na pessoa de 

seu Advogado, para comparecimento. Caceres, 28 de fevereiro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1002889-50.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE DE ALMEIDA REAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARTINEZ OAB - MT0013681A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO CAETANO CABRAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINNET MENDES DANTAS OAB - MT0018292A (ADVOGADO)

LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR OAB - MT0007400A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1002889-50.2016.8.11.0006 

AUTOR: DONIZETE DE ALMEIDA REAL RÉU: JOSE ANTONIO CAETANO 

CABRAL Antes de sanear o feito, entendo necessário oportunizar as 

partes esclarecerem quanto as provas que efetivamente desejam 

produzir, justificando e demonstrando a sua necessidade e pertinência, no 

prazo de dez dias. Caceres, 28 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004892-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL ALVES DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL TEIXEIRA NETOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1004892-41.2017.8.11.0006 

EXEQUENTE: SAMUEL ALVES DE CARVALHO EXECUTADO: MANOEL 

TEIXEIRA NETOS Defiro a penhora dos semoventes conforme solicitado no 

item "a" da petição de id. Num. 11906748. Consigne no mandado que a 

parte Credora acompanhará a diligência - item "b". Defiro ainda o item "c" 

do mesmo identificador. Com a juntada do auto de penhora e avaliação, 

intimem as partes para manifestarem, no prazo de 15 dias. Caceres, 28 de 

fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002592-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

FRANCIANO BARBOSA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO MELCHIORETTO DE OLIVEIRA (RÉU)

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1002592-09.2017.8.11.0006 

AUTOR: PATRICIA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA, FRANCIANO BARBOSA 

DIAS RÉU: EDUARDO MELCHIORETTO DE OLIVEIRA, MARCOS AUGUSTO 

DE OLIVEIRA Reitere a intimação de id. Num. 10877506 com URGÊNCIA. 

Vindo a informação do Perito, cumpra-se às demais deliberações da 

decisão de id. Num. 9586934. Com a definição da data da perícia, retorne 

conclusão para agendamento da audiência. Sugere-se a parte Autora que 

toda e nova discussão envolvendo tutela de urgência seja objeto de 

pedido autônomo, eis que a discussão sobre tal temática vem 

comprometendo o regular trâmite do rito procedimental, notadamente pela 

resistência no cumprimento pelos Requeridos. Caceres, 28 de fevereiro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000305-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILMARA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000305-39.2018.8.11.0006 

AUTOR: NILMARA DE CARVALHO RÉU: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS 

FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Cuida-se de obrigação de fazer. 

Oportunizado a parte esclarecer sobre a alegada hipossuficiência, apenas 

esclareceu que a representante legal é casada e esta desempregada. 

Muito embora tenha apresentado carteira de trabalho, faz-se necessário 

ponderar que o plano de saúde objeto da relação contratual entre as 

partes é direcionado, em tese, exclusivamente para funcionários do Banco 

do Brasil. Assim, deve a parte prestar maiores esclarecimentos se a 

Genitora não é funcionária do Banco do Brasil. Em não sendo, deverá ser 

esclarecido se o Genitor mantém vínculo de trabalho e, inclusive, nesse 

caso, deverá comprovar preencher os requisitos para obtenção do 

benefício da assistência judiciária gratuita. Emende-se ainda para 

demonstrar, com suporte em parecer técnico, que o procedimento indicado 

na correspondência de id. Num. 11807817 - Pág. 1 não seja compatível à 

atender às necessidades do Autor. Fixo prazo de dez dias. Intime-se. 

Caceres, 28 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007218-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA FARIA DE SOUZA CAZETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDIR APARECIDO NOGUEIRA OAB - SP103693 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1007218-71.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: ANGELINA FARIA DE SOUZA CAZETA REQUERIDO: JOSE 

PEREIRA DE SOUSA Ante o teor da certidão de id. Num. 11929620 - Pág. 

1, proceda a baixa da carta precatória. Oficie comunicando ao Juízo 

Deprecante. Caceres, 28 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005881-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RANZULLI MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA BARROS MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT23087-O 

(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 DESPACHO Numero do Processo: 1005881-47.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: DIEGO RANZULLI MARTINS REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos, etc... Nos termos do art. 509, inciso II c/c art. 511, 

ambos do Código de Processo Civil, e ausente indicação do Advogado ou 

sociedade de Advogados a que estiver vinculado, determino a citação e 

intimação pessoal da parte Demandada para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Caceres, 28 de fevereiro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000359-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA DE OLIVEIRA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000359-39.2017.8.11.0006 

AUTOR: PAMELA DE OLIVEIRA FERNANDES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Esclareça a parte Autora sobre a 

ausência para participar da audiência e esclareça quanto o interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de dez dias, sob pena de extinção. 

Caceres, 28 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1006614-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR GOMES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1006614-13.2017.8.11.0006 

AUTOR: JULIO CEZAR GOMES DE SOUZA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Esclareça a parte Autora 

sobre a ausência para participar da audiência e esclareça quanto o 

interesse no prosseguimento do feito, no prazo de dez dias, sob pena de 

extinção. Caceres, 28 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000127-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVA VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (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)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000127-90.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: EVA VIEIRA DE SOUZA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Ausente composição, 

aguarde decurso do prazo para apresentar contestação. Em sendo 

apresentada defesa, intime a parte Autora para impugnar, no prazo de 15 

dias. Caceres, 28 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001075-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CALIXTO VALDECI DE ANUNCIACAO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001075-03.2016.8.11.0006 

AUTOR: CALIXTO VALDECI DE ANUNCIACAO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Esclareça a parte Autora 

sobre a ausência para participar da audiência e esclareça quanto o 

interesse no prosseguimento do feito, no prazo de dez dias, sob pena de 

extinção. Caceres, 28 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002665-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIA FATIMA NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1002665-78.2017.8.11.0006 

AUTOR: JUCINEIA FATIMA NEVES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Conclusão desnecessária. Antes, 

certifique a escrivania sobre o decurso do prazo do trânsito em julgado. 

Em seguida, intime a parte Autora para manifestar sobre o depósito, em 

dez dias. Caceres, 28 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000701-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

LATICINIO SAO LUIZ LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REQUERIDO)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CÁCERES (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO)

ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES OAB - MT4126/O (ADVOGADO)

NAOR DE MELO FRANCO OAB - MT19243/O (ADVOGADO)

PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES OAB - MT0009510A 

(ADVOGADO)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000701-84.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: LATICINIO SAO LUIZ LTDA - ME, SAO LUIZ DISTRIBUIDORA 

DE ALIMENTOS LTDA - ME REQUERIDO: CREDORES, COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT, MUNICIPIO DE CÁCERES, BANCO DO 

BRASIL S.A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL Dada a repercussão jurídica 

para quaisquer das partes advindas da decisão a ser proferida sobre o 

resultado da Assembléia Geral de Credores, oportunizo à Recuperanda, 

Credores e Ministério Público manifestarem, no prazo de dez dias. 

Intimem-se. Caceres, 28 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000818-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO CACERES DAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DAN OAB - MT0003565S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000818-07.2018.8.11.0006 

AUTOR: ITALO CACERES DAN RÉU: LOJAS RENNER S.A. A petição inicial 

é endereçada ao Juízo da Quinta Vara - Juizado Especial. Assim, 

providencie a redistribuição. Caceres, 28 de fevereiro de 2018. Ricardo 
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Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007061-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL DE SA PEREIRA OAB - MT0012070A (ADVOGADO)

FABIO DE SA PEREIRA OAB - MT0005286A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1007061-98.2017.8.11.0006 

AUTOR: IVO PEREIRA DA SILVA RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Defiro a suspensão do processo para fins de 

regularização da representação processual - id. 11914624. Acaso seja 

regularizada a representação processual, proceda a retificação do polo 

ativo para: Espólio e Ivo Pereira da Silva e intime a parte Autora para 

impugnar, querendo, os termos da contestação, no prazo de 15 dias. 

Sucessivamente ao decurso do prazo, esclareçam as partes quanto as 

provas que efetivamente pretendem produzir, justificando sua pertinência. 

Caceres, 28 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001983-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ OTAVIO MATOS FELIPE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001983-26.2017.8.11.0006 

AUTOR: LUIZ OTAVIO MATOS FELIPE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Certifique o trânsito em julgado. Em seguida, intime a 

parte Autora para manifestar sobre a petição/depósito de id. 11688466, 

em dez dias. Caceres, 28 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001983-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ OTAVIO MATOS FELIPE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001983-26.2017.8.11.0006 

AUTOR: LUIZ OTAVIO MATOS FELIPE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Certifique o trânsito em julgado. Em seguida, intime a 

parte Autora para manifestar sobre a petição/depósito de id. 11688466, 

em dez dias. Caceres, 28 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004739-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA RODRIGUES ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1004739-08.2017.8.11.0006 

AUTOR: MARIANA RODRIGUES ALVES RÉU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos, etc... Cite-se e intime-se o(a) Requerido(a) 

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 RESOLUÇÃO 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. A multa somente não terá incidência na hipótese de 

manifestação expressa por ambas as partes de seu desinteresse na 

autocomposição, devendo o Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e 

a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) 

dias de antecedência, contados da data da audiência. Havendo 

litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser 

manifestado por todos. Advirta a parte Requerida de que o prazo para 

oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a 

partir: I - da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer 

parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - 

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).; Anote-se no ato de citação as advertências do art. 344 do 

NCPC. A intimação da parte Autora será efetivada na pessoa do 

Procurador (§ 3º do art. 334). Caceres, 28 de fevereiro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000285-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM ULISSES ALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA LAUDELINA DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO - PARTE AUTORA COMPARECER EM AUDIÊNCIA 

REDESIGNADA Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa 

de seu Advogado, com o fito de que, compareça com seu cliente e 

testemunhas a Audiência de Justificação redesignada para o dia 17 de 

abril de 2018 às 16h00min, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, na Sala de Audiências da 3ª Vara Cível. Ressalta-se que 

deverá o causídico estar presente no referido ato designado, 

acompanhado de no máximo 3 (três) testemunhas, devendo o rol ser 

apresentado no prazo de 5 dias, cabendo ao patrono constituído a 

incumbência de intimar suas testemunhas (art. 455, do CPC). Cáceres/MT, 

28 de fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000798-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA OAB - SC11985 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA ALVES DE ABREU SA (REQUERIDO)

JOSE GONCALVES DE SA NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO INACIO HELENE LESSA OAB - MT0006571A (ADVOGADO)
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OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO OAB - MT0005705A (ADVOGADO)

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT0006602A (ADVOGADO)

 

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 a este Juízo, visando proceder à penhora e 

avaliação de imóvel pertencente 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, 28 de 

fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000801-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA OAB - SC11985 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCENEIA BRANDAO BARROS (REQUERIDO)

ALCIDES PEREIRA DE BARROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA SONIA ALVES OAB - MT0003593A (ADVOGADO)

RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA OAB - MT0005433A (ADVOGADO)

 

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 o fito de efetuar a avaliação 

do bem descrito na missiva e posterior praceamento a ser realizado pelo 

leiloeiro nomeado (ID 11961114). 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, 28 de fevereiro de 2018 

Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1007892-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONES ANGELO BISINELLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1007892-49.2017.8.11.0006 

AUTOR: JONES ANGELO BISINELLA RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Homologo o pedido de desistência e julgo extinto estes autos nos termos 

do art. 487, inciso VIII do CPC. Sem incidência das custas, eis que a 

petição inicial sequer foi recebida. Intime-se. Após, arquive-se, 

independentemente do trânsito em julgado. Caceres, 28 de fevereiro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1007509-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR GUSTAVO SAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1007509-71.2017.8.11.0006 

AUTOR: VITOR GUSTAVO SAES RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Homologo o pedido de desistência e julgo extinto estes autos nos termos 

do art. 487, inciso VIII do CPC. Sem incidência das custas, eis que a 

petição inicial sequer foi recebida. Intime-se. Após, arquive-se, 

independentemente do trânsito em julgado. Caceres, 28 de fevereiro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002635-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TABORGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1002635-43.2017.8.11.0006 

AUTOR: MARIA TABORGA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Cuida-se de ação de cobrança do seguro 

DPVAT. Designada audiência concentrada, a parte Autora restou ausente. 

Oportunizado esclarecer à ausência, deixou transcorrer o prazo in albis. 

A ausência ao ato, com natureza concentrado para pratica de atos, 

inclusive avaliação pericial, aliado à ausência de justificativa e interesse 

no prosseguimento do processo, deve implicar na extinção. Isto posto, 

julgo extinto estes autos, sem resolução do mérito. Sem custas. Após o 

decurso do prazo recursal, arquive-se. Intime-se. Caceres, 28 de 

fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007284-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR IZIDORIO SOARES 05682156137 (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1007284-51.2017.8.11.0006 

AUTOR: M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA RÉU: JULIO 

CESAR IZIDORIO SOARES 05682156137 Homologo por sentença o acordo 

a que chegaram às partes (id. Num. 11962015) para que produza seus 

jurídicos efeitos. Julgo extinto estes autos nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea "b" do Código de Processo Civil. Custas recolhidas no id. Num. 

10830219. Intimem-se. Após, arquive-se, independentemente do trânsito 

em julgado. Caceres, 28 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003924-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER NEVES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1003924-11.2017.8.11.0006 

AUTOR: WALTER NEVES DE ALMEIDA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Publicada a sentença, a parte 

Requerida efetuou depósito do valor da condenação. A parte Autora 

manifestou concordando com o valor do depósito e requereu o 

levantamento. Inexistindo controvérsia sobre o valor da condenação, e 

sendo cumprida pela Requerida, julgo extinta a obrigação nos termos do 

art. 924, inciso II do CPC. Segue, em anexo, alvará expedido para 

liberação, conforme solicitado pelo Advogado do Autor - petição de id. 

11916569 . Intimem-se. Após o decurso do prazo recursal, proceda a 

remessa ao Setor de arquivamento e cálculo das custas. Caceres, 28 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: 1004358-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIDC NPL1 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

Processo nº 1004358-97.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da demanda. Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

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 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ACÃO DE INDENIZACÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por VIRGINIA FERREIRA DE SOUZA em 

face de FIDC NPL1 onde a autora alega que identificou um apontamento 

indevido no cadastro de mau pagadoras na data de 21.12.2013, referente 

ao contrato 1616821, de débito no valor de R$ 719,68 (Setecentos e 

Dezenove Reais e Sessenta e Oito Centavos), sendo que tal lançamento 

foi efetuado pela parte Reclamada. Relata que nunca teve relação Jurídica 

com a empresa Reclamada, nem sequer qualquer vínculo de consumo, não 

tendo razão para a cobrança e a restrição lançada pela empresa 

Requerida. Ao final requer a declaração de inexistência de débito, bem 

como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais. REJEITO o pedido de conexão por se tratarem de contratos 

diversos. Rejeito a preliminar de incompetência do juizado em razão de 

necessidade de perícia, posto que desnecessário para a solução da lide. 

Não havendo mais preliminares, passo à análise do mérito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 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, o que fez. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação 

é indevida. Em síntese, sustenta a parte autora que teve seu nome 

inserido indevidamente no cadastro dos devedores pela reclamada. 

Consta da contestação 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. A requerida trouxe aos autos documentos que 

demonstram a cessão de crédito e a notificação da cessão, consonante 

determina o art. 290 do Código Civil. Assim, verifica-se que a parte 

reclamada assumiu, por meio de cessão de crédito, o direito à cobrança, 

restando evidenciado a existência do débito oriundo de relação jurídica 

com a NATURA e cedida, por instrumento próprio, à requerida. Sendo 

assim, restou incontroversa a licitude a cobrança e portanto, da anotação 

restritiva, exercício regular de um direito do cessionário, conforme autoriza 

o art. 293 do Código Civil, restando ausentes os pressupostos 

configuradores do dever de indenizar. 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 

litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de 

consequência aplicada a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. POSTO 

ISTO, 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. 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: 1004357-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

fidc npl1 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

Processo nº 1004357-15.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da demanda. Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

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 
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ACÃO DE INDENIZACÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por VIRGINIA FERREIRA DE SOUZA em 

face de FIDC NPL1 onde a autora alega que identificou um apontamento 

indevido no cadastro de mau pagadoras na data de 30.11.2013, referente 

ao contrato 57000229721, referente a débito no valor de R$ 726,71 

(Setecentos e Vinte e Seis Reais e Setenta e Um Centavos), sendo que tal 

lançamento foi efetuado pela parte Reclamada. Relata que nunca teve 

relação Jurídica com a empresa Reclamada, nem sequer qualquer vínculo 

de consumo, não tendo razão para a cobrança e a restrição lançada pela 

empresa Requerida. Ao final requer a declaração de inexistência de 

débito, bem como a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. REJEITO o pedido de conexão por se 

tratarem de contratos diversos. Rejeito a preliminar de incompetência do 

juizado em razão de necessidade de perícia, posto que desnecessário 

para a solução da lide. Não havendo mais preliminares, passo à análise do 

mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. 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, o que fez. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida. Em síntese, sustenta a parte autora que 

teve seu nome inserido indevidamente no cadastro dos devedores pela 

reclamada. Consta da contestação 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. A requerida trouxe aos autos documentos que 

demonstram a cessão de crédito e a notificação da cessão, consonante 

determina o art. 290 do Código Civil. Assim, verifica-se que a parte 

reclamada assumiu, por meio de cessão de crédito, o direito à cobrança, 

restando evidenciado a existência do débito oriundo de relação jurídica 

com a NATURA e cedida, por instrumento próprio, à requerida. Sendo 

assim, restou incontroversa a licitude a cobrança e portanto, da anotação 

restritiva, exercício regular de um direito do cessionário, conforme autoriza 

o art. 293 do Código Civil, restando ausentes os pressupostos 

configuradores do dever de indenizar. 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 

litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de 

consequência aplicada a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. POSTO 

ISTO, 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. 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: 1004437-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLYAN MILTON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO)

 

Processo: 1004437-76.2017.8.11.0006 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. DECIDO. Versam os 

autos sobre AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por WILLYAN MILTON DA 

SILVA em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, alegando a 

autora que não realizou compras, não adquiriu produtos pela internet, 

muito menos contratou os serviços da empresa Reclamada e não possui 

qualquer relação jurídica. Aduz que teve seu nome inserido pela 

reclamada no cadastro de devedores por débitos nos valores de R$ 

161,57 (Cento e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos), e R$ 

157,52 (Cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), 

impossibilitando que o autor realizasse compras no comércio local, e em 

contato com a requerida não obteve êxito em resolver a situação. Ao final 

requer a declaração de inexistência de débito, a exclusão do nome do 

cadastro de devedores e condenação da requerida ao pagamento de 

indenização pelos danos morais sofridos. Compulsando os autos, 

verifica-se no Evento Id. nº 11389033 que as partes transigiram, visando 

pôr fim à demanda. Assim, considerando que o processo deve ser 

entendido como meio e não como forma de se atingir o direito postulado, 

pelo que o Judiciário deve buscar, sempre, atingir o direito material 

controvertido, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as 

partes, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o presente feito, nos 

termos do artigo 487, III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. Determino o 

imediato levantamento dos valores. Com fundamento no artigo 41 da Lei nº 

9.099/95, arquivem-se os autos. Sem custas e honorários, a teor dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada 

para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. 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: 1004501-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ETHYENE ISABELE ALVES PEDROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (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)

 

Processo nº 1004501-86.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 
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relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da demanda. Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

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 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por ETHYENE ISABELE ALVES PEDROSA em 

face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃOPADRONIZADOS NPL I alegando a autora que não realizou compras, 

não adquiriu produtos pela internet, muito menos contratou os serviços, 

nem possui qualquer relação jurídica com a empresa Reclamada. Aduz 

que teve seu nome inserido pela reclamada no cadastro de devedores por 

débitos nos valores de R$ 389,69 (trezentos e oitenta e nove reais e 

sessenta e nove centavos), e R$ 339,18 (trezentos e trinta e nove reais e 

dezoito centavos), impossibilitando que o autor realizasse compras no 

comércio local, e em contato com a requerida não obteve êxito em resolver 

a situação. Ao final requer a declaração de inexistência de débito, a 

exclusão do nome do cadastro de devedores e condenação da requerida 

ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. Rejeito a 

preliminar de incompetência do juizado em razão de necessidade de 

perícia, posto que desnecessário para a solução da lide. Não havendo 

mais preliminares, passo à análise do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 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, o que fez. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação 

é indevida. Em síntese, sustenta a parte autora que teve seu nome 

inserido indevidamente no cadastro dos devedores pela reclamada. 

Consta da contestação que o crédito em que se funda a ação, foi objeto 

de cessão entre a NATURA e a ré, 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. A requerida trouxe aos autos documentos que demonstram a 

cessão de crédito e a notificação da cessão, consonante determina o art. 

290 do Código Civil. Assim, verifica-se que a parte reclamada assumiu, por 

meio de cessão de crédito, o direito à cobrança, restando evidenciado a 

existência do débito oriundo de relação jurídica com a NATURA e cedida, 

por instrumento próprio, à requerida. Sendo assim, restou incontroversa a 

licitude a cobrança e portanto, da anotação restritiva, exercício regular de 

um direito do cessionário, conforme autoriza o art. 293 do Código Civil, 

restando ausentes os pressupostos configuradores do dever de 

indenizar. 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 litigar de má-fé 

como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada 

a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. POSTO ISTO, 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. 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: 1003859-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALCIDES PAULA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Proc. 1003859-16.2017.8.11.0006 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 por LUIZ 

ALCIDES PAULA TEIXEIRA em desfavor de BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO, 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 003020039327538K, 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. 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 Comprovante de Débito e 

Proposta de Adesão de Seguro entabulado entre as partes, sendo 

possível comprovar a extrema semelhança das assinaturas com as 

lançadas nos documentos trazidos com a inicial, 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 
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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 

litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de 

consequência aplicada a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Nesse 

sentido, rejeito o pedido de desistência do autor. 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. 

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: 1001849-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON FARIA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN OAB - MT0005956A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA (REQUERIDO)

 

Processo: 1001849-96.2017.8.11.0006 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010296-90.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARDOZO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8010296-90.2013.8.11.0006 EXEQUENTE: SEBASTIAO CARDOZO DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Infere-se dos autos que o débito foi devidamente quitado, sendo requerido 

a levantamento por parte do Exequente. Assim, diante da quitação do 

débito, deve o feito ser extinto pelo cumprimento integral da obrigação. 

Proceda-se ao necessário para o levantamento dos valores depositados 

nos autos ao Exequente, observando os dados informados pelo patrono 

do Autor. Posto isso, com fundamento no artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil, DECLARO EXTINTA a presente EXECUÇÃO. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000572-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARCIANO DE GOIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO VARANCIELO (RÉU)

OCUPANTES DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PERIMETRAL, QUADRA 

02, LOTEAMENTO JARDIM PANORAMA, MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (RÉU)

 

Vistos, etc. Trata-se de ação de execução de título judicial proposta por 

WELLINGTON MARCIANO DE GOIS em face de JULIANO VARANCIELO, 

cujo valor da causa perfaz o total de R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil 

reais). Assim, por se tratar de causa que possui valor de alçada superior 

à 40 (quarenta) salários mínimos, na forma do artigo 1.º, inciso I, da Lei n.º 

9.099/1995, é de se reconhecer a incompetência deste Juizado Especial. 

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, 

processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o 

salário mínimo; Pelo exposto nos autos, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV CPC. Sem custas e 
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sem honorários neste grau de jurisdição, na forma da lei. Decorrido o 

prazo recursal sem recurso voluntário, ausente a obrigatoriedade do duplo 

grau de jurisdição em razão do valor da causa (art.475,§ 2º do CPC), 

levem-se os autos ao arquivo com as anotações e baixas necessárias. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000224-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BALBINO DA CONCEICAO (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: 

1000224-27.2017.8.11.0006 REQUERENTE: BALBINO DA CONCEICAO 

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$ 

79,98(setenta e nove reais e noventa e oito 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 o 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. 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 do 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 do requerente em favor da 

requerida. Verifico dos autos que a documentação apresentada pelo 

requerente se limitou a referido extrato de restrição, além de fotocópias do 

documento pessoal 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 

03/02/2014 com assinaturas idênticas à disposta no documento pessoal 

do autor e na procuração de outorga de poderes ao seu patrono. 

Ressaltando ainda que o documento apresentado quando das 

contratações foi o mesmo apresentado pelo autor 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 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 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 BALBINO DA CONCEICAO em desfavor de 

VIVO S/A. Por pertinência, DETERMINO a REVOGAÇÃO da liminar 

concedida no ID 4623281. 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: 1003544-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

C. E C. FERRAMENTAS PNEUMATICAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEILTON DA SILVA NUNES (REQUERIDO)
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Processo: 1003544-85.2017.8.11.0006 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. DECIDO. Versam os 

autos sobre AÇÃO DE COBRANÇA proposta por C. E C. FERRAMENTAS 

PNEUMATICAS LTDA - ME em desfavor de NEILTON DA SILVA NUNES, em 

que a autora alega que é credora do requerido pela importância líquida, 

certa e exigível no valor de R$ 1.544,29 (um mil, quinhentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e nove centavos), referente aos títulos extrajudiciais 

que foram firmados para compra de produtos móveis na empresa. 

Compulsando os autos, verifica-se nos Eventos Id. nº 9755522 e 9755552 

que as partes transigiram, visando pôr fim à demanda. Assim, 

considerando que o processo deve ser entendido como meio e não como 

forma de se atingir o direito postulado, pelo que o Judiciário deve buscar, 

sempre, atingir o direito material controvertido, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes, e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 487, III, alínea ‘b’, 

do Código de Processo Civil. Com fundamento no artigo 41 da Lei nº 

9.099/95, arquivem-se os autos. Sem custas e honorários, a teor dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada 

para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. 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: 1005460-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANETE APARECIDA DA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/03/2018 Hora: 13:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005899-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LURYAN DE CARVALHO ESPINDOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/03/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006066-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS FERREIRA DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/03/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006216-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO ORTIZ POQUIVIQUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/03/2018 Hora: 13:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006332-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR PASSOS VELOZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/03/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006363-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MACEDO DA SILVA EGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/03/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006405-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISMARA BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/03/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006461-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIAS CARLOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/03/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006483-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/03/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007068-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ONIL CONCEICAO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO CÁCERES , 28 de fevereiro de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - OAB 

MT0014992S A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 29/05/2018 Hora: 14:15 , no endereço 

ao final indicado. Processo: 1007068-90.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 

15.760,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: ONIL CONCEICAO DE CAMPOS 

Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 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, DOUGLAS MARTINS Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA SÃO PEDRO, S/N, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 TELEFONE: (65) 

32223080

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007068-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ONIL CONCEICAO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO CÁCERES , 28 de fevereiro de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: HALISON RODRIGUES DE BRITO - MT0022355A A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 29/05/2018 Hora: 14:15 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1007068-90.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 

15.760,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: ONIL CONCEICAO DE CAMPOS 

Parte Ré: REQUERIDO : BANCO BRADESCO S.A. BERNARDO RODRIGUES 

DE OLIVEIRA CASTRO 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, DOUGLAS MARTINS Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA SÃO PEDRO, S/N, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 TELEFONE: (65) 

32223080

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001960-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DORIANA FORNAZARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERALDO VIEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT0016024A (ADVOGADO)

MARIA JOSE DANTAS SOUZA OAB - MT0016143A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/03/2018 Hora: 15:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERIELTON DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA OAB - MT0021170A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO CÁCERES , 28 de fevereiro de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: HENRIQUE PESTANA DE SOUSA - MT0021170A-O A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 27/06/2018 Hora: 13:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000228-30.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 

18.740,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: ERIELTON DA SILVA 

RODRIGUES Parte Ré: REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

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, DOUGLAS MARTINS 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: 

RUA SÃO PEDRO, S/N, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

TELEFONE: (65) 32223080

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006504-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIA URTADO SEBA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/03/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011549-11.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DE OLIVEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS MARTINS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/03/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006517-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO SERPA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/03/2018 Hora: 16:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006527-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARISELMA DE FATIMA NEPOMUCENO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/03/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006528-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SEBASTIANA DA SILVA ALMISSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/03/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006537-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAILTO DA SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/03/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006538-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARQUES DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIED TECNOLOGIA S.A. (REQUERIDO)

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/03/2018 Hora: 17:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006541-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARISELMA DE FATIMA NEPOMUCENO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/03/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011128-89.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR DA CRUZ MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (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)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

SENTENÇA Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados 
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Especiais. Pela análise das razões recursais, de rigor o não conhecimento 

do recurso de embargos de declaração. No caso dos autos, este Juízo 

entende que não assiste razão à parte recorrente, porquanto inexiste 

qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão atacada, que 

deve ser compreendida entre a fundamentação exarada e o comando 

lançado, assim como ausentes erros materiais a serem corrigidos. Em 

realidade, pretende o embargante com a interposição deste recurso 

rediscutir a lide, consoante se extrai da leitura de suas razões recursais, 

finalidade esta inviável no instrumento utilizado. Nesse sentido o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO 

DESPROVIDO. De acordo com o artigo 535 do Código de Processo Civil, os 

embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, 

contradição ou obscuridade na decisão prolatada. Não pode tal meio de 

impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de 

fundo, quando esta foi devidamente debatida no acórdão embargado. 

(Embargos de Declaração nº. 6135. Ano 2012. Rel. Des. Guiomar Teodoro 

Borges) (grifo proposital) Logo, por pretender a embargante rediscutir a 

lide, deverá se insurgir contra referida decisão utilizando instrumento 

adequado. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o 

manejo do recurso, este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de 

declaração opostos, devendo a decisão atacada ser mantida em sua 

integralidade, com fundamento no artigo 1.022 do CPC. Preclusas as vias 

recursais, certifique-se quanto ao trânsito em julgado da sentença e 

EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor depositado conforme 

requerido, observando-se os dados indicados no id. 10234767. Após, com 

o cumprimento integral da obrigação e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com baixas e anotações de estilo. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 28 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito Cooperador

Comarca de Diamantino

Diretoria do Forúm

Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania

Edital

EDITAL Nº 009/2018/DF - PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO 

DE CONCILIADORES PARA O CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS E CIDADANIA – CEJUSC- DIAMANTINO

* O Edital n° 009/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000971-77.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR VICTOR ROLLEMBERG HANSEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORIOCAN DIESEL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ TORTOLA OAB - MT0011087A (ADVOGADO)

RENATA SALES TORTOLA OAB - MT24101/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO DO PATRONO DO REQUERIDO Intimação do 

Patrono do Requerido para que no prazo legal , APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. Nº DO PROCESSO: 

1000971-77.2017.8.11.0005 VALOR DA CAUSA: R$ 129.030,00 ESPÉCIE: 

PETIÇÃO (241) Advogado do(a) REQUERENTE: ANGELICA RODRIGUES 

MACIEL - MT0010862A OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000142-62.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SOARES DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTINA AZEVEDO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Vistos etc. A parte autora requer reforço policial, bem como informa que a 

empresa Amagi está arrestando o soja plantada pela Sr. Justina. Por fim, 

requer seja determinado que a Empresa Amaggi retire seus maquinários 

do imóvel, onde está sendo realizado o arresto, objeto da presente 

demanda. Pois bem, da análise dos autos da Carta Precatória sob nº 

1000150-39.2018, oriunda da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, 

verifico que a decisão do magistrado foi restrita em determina que o 

arresto de soja em grãos seja tão somente do produto pertencente ao 

requerido e oriundo das lavouras existentes no imóvel rural denominado 

Fazenda Santo Antonio (matrículas 41.510, 1.508 e 41.886 – RGI da 

Comarca de Diamantino/MT), advertindo, ainda, que constasse na missiva 

que o arresto deverá incidir sobre bens de propriedade dos requeridos. 

Ante o exposto, intime-se o meirinho que está cumprindo a Carta 

Precatória sob nº 1000150-39.2018, para que cumpra somente o que foi 

determinado pelo Juízo Deprecante. INDEFIRO o pedido de reforço policial 

a peticionante, pois a diligência (arresto) é realizada pelo Oficial de Justiça 

e não por advogado; o reforço policial é tão somente para auxiliar os 

oficiais de justiça. INDEFIRO o pedido para determinar que a Empresa 

Amaggi retire seus maquinários do imóvel, que a Sr. Justina detém a 

posse, visto que: “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, 

salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.” (art. 18º do CPC de 

2015 ). Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Diamantino/MT, 27 de fevereiro de 2018. André Luciano Costa Gahyva 

Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000188-51.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT0007967A (ADVOGADO)

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT0009233A (ADVOGADO)

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103/A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON SOARES DA SILVA - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO/CITAÇÃO DOS EMBARGOS NA PESSOA DE SEU 

ADVOGADO Processo: 1000188-51.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 

1.920.600,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EMBARGOS DE TERCEIRO 

(37). Parte Autora: EMBARGANTE: AMAGGI EXPORTACAO E 

IMPORTACAO LTDA Parte Ré: EMBARGADO: WELLINGTON SOARES DA 

SILVA - ME CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA NA PESSOA 

DE SEU PATRTONO Nos termos da decisão de ID Nº11959998, cito a parte 

Embargada – Ação de Embargos de Terceiro (nos termos dos artigos 674 

e seguintes do CPC), bem como a intimo acerca da referida decisão que 

designou audiência de conciliação (a seguir parcialmente transcrita): 

“(...)Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.Designo audiência de 

conciliação para o dia 29 de maio de 2018, às 17:00 horas. Intimem-se as 

partes litigantes por meio de seus procuradores para comparecerem em 

audiência.Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização do ato, nos termos do 

artigo 334 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.Alcançada a 

composição entre os litigantes, conclusos para homologação.Caso não 

alcançada a composição em audiência, a parte demandada deverá sair da 

audiência, citada para, querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, 

devendo constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do 

Novo Código de Processo Civil.Em manifestando-se os litigantes, 

expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, 

inciso I, NCPC), não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a 
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parte demandada deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, 

ainda, constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil.Aportando a resposta, à impugnação em 15 

(quinze) dias ou, se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se.Sem 

prejuízo do exposto, intimem-se as partes para que especifiquem, com 

precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que 

efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e 

julgamento.Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo 

seja saneado, momento em que serão fixados os pontos controvertidos e 

designada audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide.Concedo ao embargante o direito ao 

parcelamento das custas processuais nos termos do art. 98, § 6º, do 

CPC.Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências”. OBS: Art. 344 - Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001005-52.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO ROCHA DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDY LAURA BATISTA BARROS (INVENTARIADO)

 

INTIMO O PATRONO DO INVENTARIANTE PARA APRESENTAR AS 

PRIMEIRAS DECLARAÇÕES NO PRAZO DE 20 DIAS

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 141147 Nr: 251-02.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO GONÇALVES VIANA, JARBAS 

LOPES MESQUITA, PAULO ROBERTO DONIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 01/2011, artigo 334 do CPC, impulsono estes autos para 

intimação das partes na pessoa de de seus patronos devidamente 

constituídos, acerca da audiência 05/07/2018, ás 14 horas, bem como, 

dos termos do despacho de f. 263, oportunidade em que as partes, caso 

não transacionem, poderão especificar as provas que pretendem 

produzir, nos termos do artigo 357, § 3º, do CPC.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000759-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. TRANSPORTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. (RÉU)

 

Em cumprimento a determinação contida no Id. 11827286, designa-se a 

audiência de conciliação para o dia 09 de maio de 2018, às 14h30min, na 

sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. 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). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 20 de fevereiro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000870-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO JOAO WEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ANTONIO FERRAZZA (REQUERIDO)

 

Em cumprimento a decisão contida no Id. 11925256, intimo o advogado da 

parte autora acerca da audiência de justificação prévia designada para 07 

de março de 2018, às 16h00miin. Intimo ainda a parte autora, por 

intermédio do(a) respectivo(a) causídico(a). Cabe ao advogado(a) da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo 

(CPC, art.455). Primavera do Leste-MT, 28 de fevereiro de 2018. Ésio 

Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 176523 Nr: 8800-64.2016.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO POLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, JOÃO MANOEL 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:MT/17.058, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 

12900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Processo nº 8800-64.2016.811.0037 (Código 176523)

Embargos de Terceiro

Embargante: Carlos Alberto Polato

 Embargados: Banco Bradesco S/A e Outro

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos ao Juízo da Comarca de 

Primavera do Leste (MT).

Em seguida, formalizada a intimação para recolhimento das custas 

processuais, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 20 de fevereiro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 3727 Nr: 1630-37.1999.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, JOÃO MANOEL JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI POLATO, CARLOS ALBERTO POLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:MT/17.058, EDERSON SANTOS NEVES, - OAB:18174, 

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436, KAROLINE 

SZATKOWSKI POLATO - OAB:MT 14618, LEONARDO COSTA 

NICOLINO - OAB:MT 12900, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 Processo nº 1630-37.1999.811.0037 (Código 3727)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Banco Bradesco S/A
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 Executados: Espólio de Sidnei Polato e Carlos Alberto Polato

Vistos em correição.

Trata-se de ação de cumprimento sentença proposta por Banco Bradesco 

S/A em face de Espólio de Sidnei Polato e Carlos Alberto Polato, todos 

qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, requerendo a 

extinção processual, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de 

Processo Civil (fls.356/357).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios consoante pactuado.

Autorizo a expedição de alvará na forma acordada.

Levantem-se eventuais medidas restritivas.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 20 de fevereiro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005019-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR LUIZ HENN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA ZANELLA OAB - PR67842 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA RODRIGUES ALVARES MACEDO OAB - MT0015541A-O 

(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: 1005009-36.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SARA PERUI O (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(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: 1005230-19.2017.8.11.0037

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: 1000578-56.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DIONE LIRA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO OAB - MT0017553A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (RÉU)

 

Certifico que até a presente data o autor não se manifestou sobre a 

proposta de acordo, deste modo, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar a parte autora para dar andamento ao feito, no prazo 

de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002313-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIELE TRAMPUSCH GONCALVES (RÉU)

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA CARIOCA EIRELI - ME (RÉU)

CARLOS CHAGAS DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN TELES NOGUEIRA OAB - MT0018134A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para manifestar 

sobre os embargos monitórios, bem como sobre a devolução das citações 

referente aos demais requeridos, no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 135164 Nr: 6911-46.2014.811.0037

 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: ADILSON FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZIAS FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAUL NUNES - 

OAB:MT/12211-B

 (...)Por essas razões, por não haver obscuridade, omissão nem 

contradição a serem supridas, o Estado-Juiz rejeita-se os presentes 

embargos de declaração, mantendo a decisão objurgada.Decorrido prazo 

para eventual interposição de recurso, e nada sendo requerido, 

certifique-se.Outrossim, De acordo com o artigo 3°, §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, em respeito à primazia da autocomposição, designa-se audiência 

de conciliação para o dia 20/09/2018, às 14h30min, a ser realizada por 

este juízo.Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos 

advogados, para comparecerem a audiência designada, não havendo 

advogado constituído, intime-se pessoalmente. Conste que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu será 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.Não havendo acordo, intimem-se 

as partes, para no prazo de 10 (dez) dias, informarem se possuem provas 

a produzir, esclarecendo a necessidade e pertinência da mesma, valendo 

o silêncio pela inexistência.Caso não tenham provas a produzir, 

esclareçam se entendem que o processo em exame demanda alguma das 

hipóteses de julgamento conforme o estado do processo (artigos 354, 355 

ou 356 do CPC/2015). Em caso de inercia do autor, intime-o novamente na 
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pessoa de seu advogado, para manifestar se ainda possui interesse no 

feito, sob pena de extinção, no prazo de 05 (cinco) dias, decorrido o 

prazo, em caso de inercia, certifique-se e intime-se a exequente 

pessoalmente, no mesmo prazo, sob pena de extinção.Decorrido prazo 

sem manifestação, certifique-se e intime-se o requerido, para 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, §5º, 

do CPC.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 163462 Nr: 1933-55.2016.811.0037

 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: JOSE CARLOS CONCEIÇÃO DE SOUZA, JONATAS 

SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROYAL COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME, 

LUAN SABADINI, EDERSON CAUE DE ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:8798, STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS - OAB:MT/ 

19044, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELSON 

A.MANOEL JUNIOR - OAB:OAB/MT 5454 -B

 Visto,

 Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO manejado pelo requerido 

Royal Comércio de Bebidas Ltda contra decisão de p.497/498, alegando 

omissão.

Intimados, os embargados pugnam pelo não acolhimento dos embargos de 

declaração (p.504/508).

É o relatório. Decide-se.

Os embargos declaratórios têm como finalidade completar a decisão 

omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. 

Para admissibilidade dessa espécie de recurso, é necessária a existência 

destes três requisitos (obscuridade, contradição ou omissão), conforme 

descreve o artigo 1022, do CPC.

Nota-se que a parte a parte requerente/embargante almeja a reforma da 

sentença, portanto, é incabível a interposição de embargos de declaração 

com efeito infringente, para nova discussão de matéria já apreciada, vez 

que para tal discussão existe recurso específico.

Por essas razões, por não haver obscuridade, omissão nem contradição a 

serem supridas, o Estado-Juiz rejeita-se os presentes embargos de 

declaração, mantendo a decisão objurgada.

Decorrido prazo para eventual interposição de recurso, e nada sendo 

requerido, certifique-se e arquive-se com as baixas necessárias.

Após, cumpra-se integralmente a decisão de p.497/498.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 66266 Nr: 6078-04.2009.811.0037

 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: KEDSO, KEDSO, ROSELI APARECIDA DA SILVA 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B, 

LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA A DE SOUZA 

JERONIMO - OAB:9246-MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT 8.184-A

 Visto,

Considerando o parecer ministerial e os documentos apresentados a 

p.292/295, determina-se a expedição de alvará em favor do advogado 

Izaul Nunes, conforme solicitado a p.284.

Após, nada mais sendo postulado, arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 174356 Nr: 7597-67.2016.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ANTONIO GUGELMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AVELINE GAIL CALIXTO - 

OAB:13476/MT, DALTON VINICIUS DOS SANTOS - OAB:6.923-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992A- MT

 DELIBERAÇÃO

Pela MM.ª Juíza foi deliberado: “Vistos, deferem-se os pedidos. Houve 

tentativa de conciliação, restando esta infrutífera. Cumpra-se”.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes. Eu, Rhamaiane Alves da Rocha (Assessora de 

Gabinete) que o digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 71809 Nr: 4124-83.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967, GILSON SANTONI FILHO - OAB:OAB/SP 217.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Considerando que o objetivo da tutela da execução é garantir a efetividade 

da obrigação imposta ao devedor, com localizado o devedor e/ou bens 

passíveis de penhora.

Nos termos do art. 866 do CPC de 2015, é admissível a penhora sobre a 

renda mensal ou faturamento de empresa, limitada a percentual, que não 

comprometa o desenvolvimento regular de suas atividades, desde que não 

haja outros bens penhoráveis ou, havendo outros bens, eles sejam de 

difícil alienação ou insuficientes para satisfazer o crédito executado.

Logo a penhora sobre parte da renda da empresa proporcionará uma 

harmonia à execução, na medida em que preserva o direito do exequente 

ao recebimento de seu crédito da forma mais célere e eficiente possível, já 

que a penhora recai sobre dinheiro, bem como preserva o direito do 

devedor de não ser excessivamente onerado, possibilitando-lhe a 

continuidade de sua atividade empresarial.

Em análise ao pedido de p.132/134, verifica-se que não houve a 

localização de bens. Assim, defere-se o pedido, determinando a penhora 

de 10% (dez por cento) sobre a renda mensal da executada, até que se 

atinja o valor do crédito do exequendo, atendendo aos princípios da 

conveniência do credor e menor onerosidade do devedor, evitando assim 

a inviabilidade do exercício das atividades.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 127242 Nr: 9562-85.2013.811.0037

 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: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA ABADIA FERREIRA DE SOUZA LAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:SP/210137, THIAGO TAGLAFERRO LOPES - OAB:208972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:MT/16215

 Visto,

De acordo com o artigo 494, inciso I, “publicada a sentença, o juiz só 

poderá altera-la: I- para corrigir lhe, de oficio ou a requerimento da parte, 

inexatidões materiais ou erros de cálculo”.

Assim, retifica-se a sentença de p.95v, atentando-se aos dados 

bancários de p.99.

Com o transito em julgado, expeça-se alvará para levantamento de 

valores.

Após, nada mais sendo postulado, arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 122498 Nr: 5035-90.2013.811.0037

 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: MIRIAN DE LIMA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO J. SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9.069-A, JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:MT 

16168-A

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº. 54/2007- CGJ, 

impulsiono os presentes autos para que a parte AUTORA/REQUERIDA seja 

intimada para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar os dados bancários 

(nome e CPF/CNPJ, nome e número do banco, número de conta, agência, 

se é conta corrente ou poupança, CPF do advogado), para fins de 

transferência de valores

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 136431 Nr: 7901-37.2014.811.0037

 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: SAMIR RUVIARO TOMAZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRE MOLDADOS PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 DELIBERAÇÃO

Pela MM.ª Juíza foi deliberado: “Vistos, defere-se os pedidos e aplica multa 

de 1% em favor do Estado. Intime-se pessoalmente o embargante para 

manifestar no prazo de 5 dias interesse no prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção. Cumpra-se”.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes. Eu, Lucas Gustavo Gomes Silva (Estagiário de 

Gabinete) que o digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 42466 Nr: 4818-91.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ROMAGNOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:SP 76458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO TIRONI - 

OAB:16311-B, FABIANE TAGLIARI - OAB:PR 64.033, FERNANDA 

TAGLIARI - OAB:14776-B, OLIVALDO BATISTA DA SILVA - 

OAB:14959/PR

 Processo nº 4818-91.2006.811.0037 (Código 42466)

Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta convertida em Execução 

por Quantia Certa

Exequente: Bayer Cropscience Ltda

Executado: Wilson Romagnoli

Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para informar sobre o cumprimento integral da 

obrigação executada, mediante parcelamento depositado em juízo, em 15 

(quinze) dias, sob pena de anuência tácita.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 07 de dezembro de 2017.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 65480 Nr: 5279-58.2009.811.0037

 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: AGROLAB SOCIEDADE DE PESQUISA AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT

 Processo nº 5279-58.2009.811.0037 (Código nº 65480)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Agrolab Sociedade de Pesquisa Agrícola Ltda

Executado: Banco do Brasil S/A

 Vistos em correição.

 Trata-se de cumprimento de sentença iniciado por requerimento da 

Agrolab Sociedade de Pesquisa Agrícola Ltda em face de Banco do Brasil 

S/A, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

Formada a angularidade da relação jurídica processual, a parte exequente 

noticiou o pagamento do débito, postulando pela extinção do feito.

Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 924, II, c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado do 

débito, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 23 de novembro de 2017.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 145609 Nr: 2367-78.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOESTE INDUSTRIA METAL MECANICA LTDA 

- ME, MARILDA CIBIEN, ROBERTO CARLOS SPONCHIADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT 18.603/B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:MT 16988, JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:MT 18.067, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A, MARIA AMELIA C. 

MASTROROSA VIANNA - OAB:MT 16555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Marilda Cibien, Cpf: 69209375149, 

Rg: 1144347-2 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), separado(a) judicialmente, 

agricultora, Endereço: Rua 234 N° 406, Bairro: Meia Praia, Cidade: 

Itapema-SC

Resumo da Inicial: Os Executados firmaram junto ao Exequente, Nota de

Crédito Industrial sob nº. 40/03777-0, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta 

mil

reais), com vencimento final em 01/11/2014. Entretanto, os Requeridos não

vêm honrando com o pagamento das parcelas. Houve tentativa do 

recebimento

do débito, porém restou infrutífera, de modo que a única alternativa 

restante foi

o ajuizamento da presente demanda em face dos Executados. No 

momento de

ingresso da demanda, o débito atingiu o valor de R$40.598,47 (quarenta 

mil

quinhentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos)

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 145215 Nr: 2172-93.2015.811.0037

 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
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 PARTE AUTORA: ANA MARQUES CABRAL, GILBERTO MARQUES 

SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUDENIA FLAVIA PEREIRA DE SOUZA 

DELMONDES, JONATAN MACEDO DELMONDES, JOATAN AVELINO 

DELMONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21051/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO:Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga parcialmente 

procedentes os pedidos e resolve o mérito da ação nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de rescindir o 

Contrato Particular de Compra e Venda de Cotas Sociais Empresariais, 

entre as partes, bem como tornar definitiva a liminar de reintegração de 

posse em favor do autor do bem descrito e caracterizado no contrato, e 

condenar os requeridos ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 

56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), atualizados desde a data que 

deveria ter ocorrido a quitação e com a incidência de juros de mora desde 

a data da citação válida.Condenam-se os requeridos nas custas e 

despesas processuais de 50%, considerando que o autor sucumbiu em 

parte dos pedidos, bem como em honorários advocatícios no importe de 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. Publicada e registrada a 

presente sentença pelo Sistema Apolo. Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 11613 Nr: 566-55.2000.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CLINIO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:MT/14848, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:MT 

3541, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:20

Intimando/Citando/Notificando:Requerido(a): Manoel Clinio Silva, Cpf: 

69936439104, Rg: 1239556-9 SSP MT Filiação: , data de nascimento: 

12/08/1970, brasileiro(a), casado(a), moto taxista, Endereço: Rua 3, 

Quadra 08, Nº 12, Bairro: Jardim Pirecema, Cidade: Barra do Garças-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO EXECUTADAO PRA NO PRAZO DE 15( QUINZE) 

DIAS EFETUE O PAGAMENTO DO DÉBITO QUE LHE COMPETE 

DEVIDAMENTE ATUALIZADO, SOB PENA DE MULTA DE 10% ( DEZ POR 

CENTO) SOBRE O VALOR DO DÉBITO , SEM PRJUIZOS DE PENHORAR 

TANTOS BENS QUANTOS FOREM NECESSÁRIOS PARA A GARANTIA DO 

DÉBITO.

Resumo da inicial:Requer o cumprimento da sentença, nos sequintes 

termos, sentença desse E. Juízo, de fls. 39/40, julgou procedente a 

presente ação com julgamento do mérito, determinando a entrega do bem 

objeto da ação ou o equeivalente em dinheiro, tendo já transitado em 

julgado.

Decisão/Despacho:Vistos,Defere-se o pedido de p.204.Determina-se a 

citação por edital do executado, devendo a parte autora providenciar o 

necessário. Nessa hipótese, dispensa-se a realização da audiência 

conciliação/mediação, tendo em vista a inocuidade de tal medida, diante da 

citação ficta, sendo que o prazo de contestação inicia-se do término do 

prazo estipulado nos termos do art. 231, IV, do CPC. Tendo em vista que, 

pelo momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, 

II, do CPC, autoriza-se a publicação do edital de citação em jornal local de 

ampla circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo 

legal.

Após, decorrido o prazo, nomeia-se a Defensoria Pública para apresentar 

defesa, no prazo legal, curador especial, nos termos do artigo 72, II, do 

mesmo Códex.

Intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 

05(cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

Edital Citação

AUTOS N.º 1005716-04.2017

ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: MARIA NEUZA ALVES HONORIO

PARTE RÉ: AGROPECUÁRIA F.G LTDA

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/11/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 280.683,48

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da 

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular.RESUMO DA INICIAL: A requerente mantém por mais de 08 (oito) 

anos a posse mansa, pacífica e ininterrupta de um imóvel localizado na 

Rua Dom Bosco, 355, Parque Eldorado, com área de 187,50 m2 com os 

limites e confrontações constantes, frente para a Avenida 14 de março, 

com distancia de 12,50 m ( doze metros e cinquenta centímetros) . Ao lado 

direito confronta com a Rua Dom Bosco, com a distancia de 15 m (quinze 

metros) ao lado esquerdo confronta com o lote nº 18/A, com a distancia 

de 15 m (quinze metros) e finalmente aos fundos confronta com a parte do 

lote nº 19, com a distancia com parte do lote nº 19, com a distancia de 

12,50m ( doze metros e cinquenta centímetros). Ressalta se que trata de 

um imóvel de alvenaria com 146,50 m2, recebido através dos requeridos 

acimas delineado, mediante contrato de compra e venda, os quais em 

tempo algum opôs qualquer oposição, a requerente tem em sua posse uma 

casa onde reside desde então.DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: 

IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM BOSCO, Nº 355, BAIRRO: PARQUE 

ELDORADO, COM ÁREADE 187,50 M2( CENTO E OITENTA E SETEMETROS 

E CINQUENTACENTIMENTROS QUADRADOS.DESPACHO: Visto, 

Preenchidos os requisitos, o Estado-juiz recebe a exordial nos seus 

precisos termos (art.319 e 320 do CPC).Cite-se, o requerido, no endereço 

declinado nos autos, para que, no prazo de 15(quinze) dias, caso queira, 

apresente resposta a inicial, constando do mandado citatório as 

advertências de lei, sobretudo, quanto aos efeitos da revelia.Outrossim, 

citem-se os confinantes, para que, também, caso queiram, por meio de 

advogados, apresentem as suas manifestações e/ou defesas nos autos, 

acerca do teor da exordial, no prazo de 15(quinze) dias, tudo sob pena de 

implicações processuais. Caso a parte autora não tenha indicado os 

confinantes, determino que a referida parte seja intimada para prestar as 

aludidas informações.E, ainda, citem-se, via edital, com prazo de 30(trinta) 

dias, os terceiros e possíveis interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos, para que, caso queiram, por meio de advogados, 

apresentem as suas manifestações e/ou defesas nos autos, acerca do 

teor da exordial, tudo sob pena das implicações processuais.E, também, 

notifiquem-se os representantes legais, da Fazenda Pública da União, do 

Estado e do Município, para que, manifestem se há interesse na causa, 

devendo ser encaminhados a cada ente, os autos para realizarem as 

suas manifestações. Por outro lado, tão-somente, para tomar 

conhecimento da interposição da presente demanda, cientifique-se o 

membro do ministério público, sem prejuízos das demais intervenções 

futuras, em momento apropriado. Por fim, defere-se o pedido de justiça 

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 LeiPublique-se e intime-se.Primavera do Leste/MT, 07 de 

fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito , 

Primavera do Leste, 27 de fevereiro de 2018.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000762-75.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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LORENA JUNG DE FRANCA (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: 

1000762-75.2018.8.11.0037 REQUERENTE: LORENA JUNG DE FRANCA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por 

LORENA JUNG DE FRANÇA em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, 

em síntese, ser protadora de artrose não diagnosticada, síndrome do 

manguito rotador, transtorno não especificado de disco intervertebral e 

dor lombar baixa, impedindo-a 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 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. 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. Após, 

retornem os autos conclusos para nomeação de perito judicial 

especialista. 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000027-13.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES MAZINI CESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000027-13.2016.8.11.0037 EXEQUENTE: MARIA DE LOURDES MAZINI 

CESCO EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Sobre 

a petição retro, diga a parte requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

retornem conclusos para deliberações. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de 

fevereiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000672-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENORA PEREIRA DE ARUJO LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1000672-67.2018.8.11.0037 AUTOR: 

VALDENORA PEREIRA DE ARUJO LOPES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 

56/2007- CGJ impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

requerente para no prazo legal impugnar a contestação. Primavera do 

Leste,28 de fevereiro de 2018 VERA MARIA SIGNORI Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002324-56.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1002324-56.2017.8.11.0037 REQUERENTE: JUSCELINO DE AGUIAR 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Redesigno a audiência para o dia 13/03/2018 às 15:50. Diga a parte 

autora, no prazo de 5 (cinco) dias, se pretende insistir na oitiva das 

testemunhas ausentes. Saem os presentes intimados, devendo o 

advogado da parte autora trazer as testemunhas independente de 

intimação por este juízo. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 13 de 

dezembro de 2017. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000415-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FRANCISCO COELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A (ADVOGADO)

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1000415-42.2018.8.11.0037 AUTOR: 

RAIMUNDO FRANCISCO COELHO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- 

CGJ impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a requerente para 

no prazo legal impugnar a contestação. Primavera do Leste,28 de 

fevereiro de 2018 Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004488-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLINO OLIVEIRA BISPO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES OAB - MT16545 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1004488-91.2017.8.11.0037 AUTOR: 

VANDERLINO OLIVEIRA BISPO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- 

CGJ impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a requerente para 

no prazo legal impugnar a contestação. Primavera do Leste,28 de 

fevereiro de 2018 LIDIANE MEMORIA CAMPOS Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004489-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINA RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES OAB - MT16545 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1004489-76.2017.8.11.0037 AUTOR: 

ROSINA RODRIGUES DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- 

CGJ impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a requerente para 

no prazo legal impugnar a contestação. Primavera do Leste,28 de 

fevereiro de 2018 LIDIANE MEMORIA CAMPOS Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005731-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOARI AVELINO DELMONDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA BORGES REIS OAB - MT20248/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1005731-70.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Primavera do Leste, 28 de fevereiro de 2018 

Lidiane Memoria Campos Gestor de Secretaria Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003214-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PULVERIZA AVIACAO AGRICOLA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELYJAKSON DA SILVA LOPES OAB - 015.314.791-11 (PROCURADOR)

FABRICIO MIGUEL CORREA OAB - 213.363.668-42 (PROCURADOR)

RENATA CARRETO OAB - 284.033.818-16 (PROCURADOR)

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - 313.531.341-72 (PROCURADOR)

GIOVANA BACH OAB - 003.350.151-31 (PROCURADOR)

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO OAB - 004.728.141-33 

(PROCURADOR)

RICARDO VAZ CARDOSO OAB - 631.685.101-49 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1003214-92.2017.8.11.0037 AUTOR: PULVERIZA AVIACAO AGRICOLA 

LTDA - ME RÉU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, MUNICIPIO DE 

SANTO ANTONIO DO LESTE Vistos. Intimem-se as partes para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 07 de novembro de 2017. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123392 Nr: 5943-50.2013.811.0037

 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: LEOPOLDINA SAPELLI 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, 

SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - OAB:MT 14.353

 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 Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128492 Nr: 1396-30.2014.811.0037

 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: ETELVINA RODRIGUES SILVA DO NASCIMENTO

 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, 

SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - OAB:MT 14.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. Defiro o pedido de substituição das testemunhas, 

bem como redesigno a audiência para o dia 24/04/2018 às 16:10. Saem os 

presentes intimados, devendo o advogado trazer a parte autora e suas 

testemunhas independente de intimação. Intime-se o requerido. 

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.: 157988 Nr: 8116-76.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PORTES JUNIOR, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI, 

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DO ESTADO DE FAZENDA-SEFAZ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LETICIA RUBERT 

CAMPANHONI - OAB:MT 18775, DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO 

BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em tempo, retifico o despacho de fl. 56 para consignar que o executado 

deve se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a petição de fls. 

52/53.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127005 Nr: 9538-57.2013.811.0037

 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: LOREMILDA LANGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 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: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Processo nº: 9538-57.2013.811.0037 (Código 127005)

Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 dias, nos termos dos artigos 350 e 351, 

ambos do Código de Processo Civil.

Em seguida, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas 

justificativas, sob pena de indeferimento.

 Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan
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 Cod. Proc.: 189938 Nr: 3852-45.2017.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLERIO PACHOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3852-45.2017.811.0037 (Código 189938)

Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

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.: 104365 Nr: 3337-20.2011.811.0037

 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: TEREZINHA CARRARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B, NICIA DA 

ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3337-20.2011.811.0037 (Código 104365)

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial 

juntado às fls. 134/135, na forma sucessiva e no prazo legal.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-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.: 126274 Nr: 8835-29.2013.811.0037

 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: LAUDIR BELLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT, WALDINEY SANTANA CRUZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8835-29.2013.811.0037 (Código 126274)

Vistos em correição.

Diante da divergência existente acerca do valor devido, remeta-se o feito 

à Contadoria do Juízo.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Atente-se quanto à aplicação dos índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

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.: 146611 Nr: 2818-06.2015.811.0037

 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: LUCIANI DE ALMEIDA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AVELINE GAIL CALIXTO - 

OAB:13476/MT, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O

 Processo nº: 2818-06.2015.811.0037 (Código 146611)Vistos em 

correição.Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a 

conversão da ação para liquidação de sentença.Após, intimem-se as 

partes para a apresentação de parecer ou documentos elucidativos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do Código de 

Processo Civil.Sem prejuízo, defiro o pedido de perícia contábil..Destarte, 

oficie-se ao ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 15 (quinze) 

dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.Em caso de inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, 

desde já, como perito judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA 

LTDA, CNPJ: 07.957.255/001-96, com sede na Av. Prof. Rubens de 

Mendonça, 1856 – sala 408, Edifício Office Tower Bosque da Saúde, CEP: 

78050-000, Cuiabá/MT, telefone: (65) 3052-7606, a qual deverá ser 

intimado para formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) 

dias (artigo 465, §2º, do Código de Processo Civil). Com a proposta de 

honorários, intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, salientando-se que, em havendo concordância, 

bem como previsão orçamentária, deverá desde logo depositar o valor 

integral da verba honorária. O desempenho do encargo independerá de 

compromisso, devendo o perito observar as disposições dos artigos 466 e 

473, §3º, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes, através de 

seus advogados, via DJE, de que terão o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico. Com o 

depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para a realização 

dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os assistentes 

técnicos. O prazo para apresentação do laudo pericial fica estabelecido 

em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser apresentados em 

juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da 

apresentação do laudo.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 

2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163301 Nr: 1825-26.2016.811.0037

 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: FRANCISCO CÂNDIDO NETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Processo nº: 1825-26.2016.811.0037 (Código 163301)Vistos em 

correição.Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a 

conversão da ação para liquidação de sentença.Após, intimem-se as 

partes para a apresentação de parecer ou documentos elucidativos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do Código de 

Processo Civil.Sem prejuízo, defiro o pedido de perícia contábil.Destarte, 

oficie-se ao ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 15 (quinze) 

dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.Em caso de inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, 

desde já, como perito judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA 

LTDA, a qual deverá ser intimado para formular proposta de honorários, 

no prazo de 05 (cinco) dias . Com a proposta de honorários, intime-se o 
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ESTADO DE MATO GROSSO para manifestação no prazo de 05 (cinco) 

dias, salientando-se que, em havendo concordância, bem como previsão 

orçamentária, deverá desde logo depositar o valor integral da verba 

honorária (artigo 95, caput e parágrafo único, Código de Processo Civil). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, 

de que terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e 

indicação de assistente técnico (artigo 465, §1º, Código de Processo 

Civil). Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para 

a realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os 

assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os 

pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum prazo 

de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 

477, §1º, Código de Processo Civil).Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 26 de 

fevereiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137225 Nr: 8468-68.2014.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA TRIUNFO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO BENATO - 

OAB:PR/ 46353, CASSIANO LUIZ IURK - OAB:PR 27.583, GRASIELLI 

ARRUDA SEOLIM - OAB:SP/ 348.860, LUIS DANIEL ALENCAR - OAB:PR/ 

31272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8468-68.2014.811.0037 (Código 137225)

Vistos em correição.

Diante da divergência existente acerca do valor devido, remeta-se o feito 

à Contadoria do Juízo.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Atente-se quanto à aplicação dos índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

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.: 163280 Nr: 1805-35.2016.811.0037

 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: EDILEUSA SOARES GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, SUELEN CRISTINA VIANA CORÁ - OAB:22342-0, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Processo nº: 1805-35.2016.811.0037 (Código 163280)

Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

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.: 126974 Nr: 9507-37.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI CASTANHO

 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:

 Processo nº: 9507-37.2013.811.0037 (Código 126974)

Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão de fl. 273.

Decorrido o prazo, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

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.: 106053 Nr: 5092-79.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL TELECOM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, Fabrício Miguel Correa - OAB:9.762-A/MT, 

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, RENATA CARRETO - 

OAB:18929/A - MT, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Processo nº: 5092-79.2011.811.0037 (Código 106053)

Vistos em correição.

Ante o teor da manifestação de fls. 288/289, HOMOLOGO os valores 

apresentados pelo exequente à fl. 286.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme os cálculos apresentados à fl. 286.

Após, providencie o levantamento dos valores descriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

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.: 122664 Nr: 5206-47.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DE PAULA FILHO

 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, 

SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - OAB:MT 14.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5206-47.2013.811.0037 (Código 122664)

Vistos em correição.

Considerando a manifestação de fls. 59/60, entendo que não merece 

apreciação, tendo em vista que, em consulta ao Sistema Apolo, verifiquei 
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que o processo foi encaminhado conforme carga nº 546452, juntamente 

com outros processos.

Sendo assim, ante a inércia da parte requerida quanto aos valores 

discriminados, HOMOLOGO os valores apresentados pela parte 

exequente às fls. 56/57.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme os cálculos apresentados às fls. 56/57.

Após, providencie-se o levantamento dos valores descriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

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.: 142038 Nr: 706-64.2015.811.0037

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON PERERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO FERNANDES DA 

SILVA LOPES - OAB:9983/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos.Fixo multa de 0,5% (meio por cento) 

do valor atualizado da causa, em face do requerido, nos termos do artigo 

1.026, §2º, do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 26 de 

fevereiro de 2018. Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 132504 Nr: 4801-74.2014.811.0037

 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: LEILA CRISTINA FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4801-74.2014.811.0037 (Código 132504)

Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

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.: 104026 Nr: 2976-03.2011.811.0037

 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: DORCILENE DIOGO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 

14.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2976-03.2011.811.0037 (Código 104026)

Vistos em correição.

Considerando que nada foi requerido, remetam-se os autos ao arquivo, 

com as baixas necessárias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 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.: 146863 Nr: 2957-55.2015.811.0037

 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: MARIA CALIXTO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAS CARDOSO - OAB:5.209-O

 Processo nº: 2957-55.2015.811.0037 (Código 146863)

Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

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.: 135526 Nr: 7205-98.2014.811.0037

 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: MARLEIDE SOUZA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7205-98.2014.811.0037 (Código 135526)

Vistos em correição.

Reitere-se o ofício de fl. 242.

Após, intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

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.: 173893 Nr: 7360-33.2016.811.0037

 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: ROSA MESSIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7360-33.2016.811.0037 (Código 173893)

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 

juntado às fls. 69/70, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-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.: 130872 Nr: 3465-35.2014.811.0037

 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: NEIDE APARECIDA DE SOUZA PASTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3465-35.2014.811.0037 (Código 130872)

Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

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.: 170454 Nr: 5456-75.2016.811.0037

 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: ELIZEU CORTONESI FERREIRA, APARECIDO FERREIRA, 

MARIA CORTONESI FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5456-75.2016.811.0037 (Código 170454)

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 

juntado às fls. 75/76, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-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.: 174034 Nr: 7439-12.2016.811.0037

 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: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:OAB/MT 17603-A, WILSON ROBERTO PEIXOTO JÚNIOR - 

OAB:8032/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7439-12.2016.811.0037 (Código 174034)

Vistos em correição.

Considerando que o documento de fl. 60 está ilegível, e sendo ele 

imprescindível ao julgamento da demanda, intime-se a parte requerente 

para, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, juntá-lo novamente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

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.: 62892 Nr: 2744-59.2009.811.0037

 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: DONIZETH RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, KELLY LORENZETTI KRZYZANIAK - OAB:RS/64.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2744-59.2009.811.0037 (Código 62892)

Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, intime-se o advogado da parte autora, através do DJE, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos o contrato de honorários 

entabulado com seu/sua cliente, a fim de viabilizar a correta elaboração do 

ofício requisitório, nos termos do artigo 8º, XIV, e 18 da Resolução 

405/2016-CJF.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

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.: 190774 Nr: 4190-19.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI CASTANHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17553/O, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4190-19.2017.811.0037 (Código 190774)

Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 108851 Nr: 8040-91.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLIANI LUCHESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Processo nº: 8040-91.2011.811.0037 (Código 108851)

Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

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.: 26161 Nr: 2354-02.2003.811.0037

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL - 

MATO GROSSO/ELIANE MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURIDES CELSO LEITE - 

OAB:MT 3042

 Processo nº 2354-02.2003.811.0037 (Código 26161)

Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

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.: 131269 Nr: 3797-02.2014.811.0037

 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: ELZA SAYOKO SASSAKI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3797-02.2014.811.0037 (Código 131269)

Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

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.: 139509 Nr: 9973-94.2014.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEONORA VIEIRA DELMONIS

 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, MARCELO 

VENTURA DA SILVA MAGALHÃES - OAB:MT/ 21.412, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - 

OAB:MT 14.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9973-94.2014.811.0037 (Código 139509)

Vistos.

Ante a certidão retro, proceda-se à intimação dos advogados para que 

apresentem o contrato de honorários entabulado com a parte requerente 

no prazo de 10 (dez) dias.

Com a apresentação, efetive-se a transferência dos valores depositados 

nos autos em favor da parte requerente na conta bancária indicada pela 

fotocópia do cartão juntado às fls. 71/72, descontando-se a parte que 

cabe aos patronos e depositando-a na conta indicada à fl. 68.

Em caso de inércia dos advogados, transfira-se o valor correspondente à 

70% (setenta por cento) do total para a parte requerente (Resp 

1.155.200-DF – STJ) e o restante aos advogados.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

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.: 146862 Nr: 2956-70.2015.811.0037

 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: CREONICE NASCIMENTO ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAS CARDOSO - OAB:5.209-O

 Processo nº: 2956-70.2015.811.0037 (Código 146862)

Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

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.: 70690 Nr: 3001-50.2010.811.0037

 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: FATIMA APARECIDA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3001-50.2010.811.0037 (Código 70690)

Vistos em correição.
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Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, intime-se o advogado da parte autora, através do DJE, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos o contrato de honorários 

entabulado com seu/sua cliente, a fim de viabilizar a correta elaboração do 

ofício requisitório, nos termos do artigo 8º, XIV, e 18 da Resolução 

405/2016-CJF.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

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.: 178358 Nr: 9769-79.2016.811.0037

 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: IRACEMA FERREIRA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9769-79.2016.811.0037 (Código 178358)

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 

juntado às fls. 85/86, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-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.: 100544 Nr: 44-42.2011.811.0037

 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: WERNER HILLMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 44-42.2011.811.0037 (Código 100544)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

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.: 107920 Nr: 7063-02.2011.811.0037

 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: ABADIA ALVES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARILDO PINHEIRO DE SOUZA - 

OAB:12013/MT, RERISON RODRIGO BABORA - OAB:MT/9578/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7063-02.2011.811.0037 (Código 107920)

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial 

juntado às fls. 179/180, na forma sucessiva e no prazo legal.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-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.: 110297 Nr: 631-30.2012.811.0037

 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: DALMIR APARECIDO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO EMERSON ALVES 

PEREIRA - OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 631-30.2012.811.0037 (Código 110297)

Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o 

que entender de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, 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.

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.: 123150 Nr: 5683-70.2013.811.0037

 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: ROSA MARTIGNAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS, MARIA FATIMA SABBADINI XAVIER, KAUARA 

MARTIGNAGO DE PAULA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA - OAB:MT/13974, FABIANE MACHNIC RUSSO - OAB:MT.12987

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974, ELSO DE SOUSA NOVAES - OAB:, FABIANE MACHINIC 

RUSSO - OAB:12987, OZIAS VIDAL DE ALMEIDA JUNIOR - 

OAB:PR65098

 Processo nº 5683-70.2013.811.0037 (Código 123150)

 Vistos em correição.

Acolho a manifestação de fls. 393/399 e designo audiência de conciliação, 
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instrução e julgamento para o dia 22/05/2018 às 13:30.

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.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

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.: 113125 Nr: 3560-36.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA AMES MUCKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICIPIO 

DE PRIMAVERA DOLESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21051/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3560-36.2012.811.0037 (Código 113125)

Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação da parte requerida, 

consoante o despacho de fl. 80.

Decorrido o prazo, intime-se o autor para noticiar o cumprimento da 

obrigação no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

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.: 74701 Nr: 7021-84.2010.811.0037

 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: JANICE RIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Processo nº 7021-84.2010.811.0037 (Código 74701)

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial 

juntado às fls. 226/227, na forma sucessiva e no prazo legal.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-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.: 134390 Nr: 6290-49.2014.811.0037

 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: ALICE WEISSHAAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6290-49.2014.811.0037 (Código 134390)

Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte requerida para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se acerca do cálculo de fl. 116.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

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.: 135042 Nr: 6816-16.2014.811.0037

 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: ANTONIO GILMAR DIAMANTINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE WILLIAM CHORMIAK - 

OAB:MT 14861, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 Processo nº 6816-16.2014.811.0037 (Código 135042)

 Vistos em correição.

Tendo em vista a indicação de perícia pelo ESTADO DE MATO GROSSO na 

petição retro, encaminhe-se o feito à CONTROLADORIA-GERAL DO 

ESTADO (Rua Júlio Domingos de Campos, S/N, Complexo Paiaguás, CPA, 

CEP 78.049-923 – Cuiabá/MT), cumprindo-se integralmente a decisão de 

fls. 16/17.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 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.: 141222 Nr: 300-43.2015.811.0037

 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: IZETE TEREZINHA BATISTELLA BOESE, GUILHERME 

BOESE SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 300-43.2015.811.0037 (Código 141222)

Vistos em correição.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto a realização do pagamento.

 Ainda, intime-se pessoalmente a parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

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.: 159834 Nr: 333-96.2016.811.0037

 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: FLORESNI DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA VERDÉRIO DA SILVA 

- OAB:MT 20.762, JOÃO PEDRO DE ARRUDA SOARES - 

OAB:MT/20602/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 333-96.2016.8.11.0037 (Código 159834)

Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que o objeto da ação se refere à exclusão 

da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e 

da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na 

base de cálculo do ICMS das faturas de energia elétrica.

Todavia, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por força da afetação dos 
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Recursos Especiais nº 1.692.023/MT e nº 1.699.851/TO, bem como dos 

Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.163.020/RS à 

sistemática dos recursos especiais repetitivos, determinou a suspensão 

do trâmite dos processos que discutem a competência para julgamento 

dos feitos com o referido assunto.

Assim, SUSPENDO o curso dos autos em análise até o julgamento dos 

recursos supramencionados.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 27 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 171198 Nr: 5791-94.2016.811.0037

 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: FLORESNI DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA VERDÉRIO DA SILVA 

- OAB:MT 20.762, JOÃO PEDRO DE ARRUDA SOARES - 

OAB:MT/20602/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5791-94.2016.8.11.0037 (Código 171198)

Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que o objeto da ação se refere à exclusão 

da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e 

da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na 

base de cálculo do ICMS das faturas de energia elétrica.

Todavia, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por força da afetação dos 

Recursos Especiais nº 1.692.023/MT e nº 1.699.851/TO, bem como dos 

Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.163.020/RS à 

sistemática dos recursos especiais repetitivos, determinou a suspensão 

do trâmite dos processos que discutem a competência para julgamento 

dos feitos com o referido assunto.

Assim, SUSPENDO o curso dos autos em análise até o julgamento dos 

recursos supramencionados.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 27 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 51229 Nr: 6526-45.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO SANTOS E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:MT-3691

 Processo nº: 6526-45.2007.811.0037 (Código 51229)

Vistos em correição.

Aguarde-se o julgamento dos embargos em apenso.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138275 Nr: 9184-95.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA VILDETE CANTERI

 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:

 Processo nº: 9184-95.2014.811.0037 (Código 138275)

Vistos em correição.

Defiro o pedido de desarquivamento feito, permitindo a vista fora do 

cartório por 10 (dez) dias.

Nada sendo requerido no prazo de 10 (dez) dias, promova-se o 

arquivamento novamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de fevereiro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 145933 Nr: 2507-15.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS FAVARIN NETO

 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:

 Processo nº: 2507-15.2015.811.0037 (Código 145933)

Vistos em correição.

Ante o teor da manifestação de fl. 125-v, HOMOLOGO os valores 

apresentados pela parte exequente às fls. 117 e 121.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme os cálculos apresentados às fls. 117 e 121.

Após, providencie o levantamento dos valores descriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 154808 Nr: 6657-39.2015.811.0037

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENCIA DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR - PROCON, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6657-39.2015.811.0037 (Código 154808)

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação do ESTADO DE 

MATO GROSSO, bem como quanto à intimação da SUPERINTENDÊNCIA DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON no que concerne a decisão 

anterior.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

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.: 112782 Nr: 3188-87.2012.811.0037

 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102081/3/2018 Página 64 de 477



TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL RODRIGUES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - 

OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que as requisições de pagamento foram devolvidas pela 

Coordenação de Execução Judicial – COREJ, sem autuação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 58156 Nr: 5779-61.2008.811.0037

 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: GUILHERME FARIAS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5779-61.2008.811.0037 (Código 58156)

Vistos em correição.

Defiro o pedido de desarquivamento feito, permitindo a vista fora do 

cartório por 10 (dez) dias.

Nada sendo requerido no prazo de 10 (dez) dias, promova-se o 

arquivamento novamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de fevereiro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129826 Nr: 2583-73.2014.811.0037

 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: KATYANNE GUIMARÃES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FORTINI MATEUS - 

OAB:MT/17.581-0, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - 

OAB:MT/17.533-0, EVANDRO SILVA SALVADOR - OAB:OAB-MT 

10.773-A, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:MT/11003/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2583-73.2014.811.0037 (Código 129826)

Vistos em correição.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao cumprimento/devolução da carta 

precatória expedida nos autos.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte requerente para se manifestar, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168939 Nr: 4709-28.2016.811.0037

 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: SERGIO LUIZ COLOMBELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O, RAFAELE PIRES FERREIRA - OAB:MT/ 19918-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4709-28.2016.811.0037 (Código 168939)

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 

juntado às fls. 84/85, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 151958 Nr: 5253-50.2015.811.0037

 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: SILBANY DE MOURA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5253-50.2015.811.0037 (Código 151958)

Vistos em correição.

Defiro o pedido de desarquivamento feito, permitindo a vista fora do 

cartório por 10 (dez) dias.

Nada sendo requerido no prazo de 10 (dez) dias, promova-se o 

arquivamento novamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de fevereiro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 124624 Nr: 7191-51.2013.811.0037

 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: Giovani Santana Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES - OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7191-51.2013.811.0037 (Código 124624)

Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o 

que entender de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, 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.

Primavera do Leste/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 61204 Nr: 884-23.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTOTAL COMERCIAL AGROPECUARIA 

LTDA, JOÃO BATISTA GONZATTI, VITOR HUGO REGINATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2009/23 (Código 61204)

 Vistos em correição.

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade de citação (fls. 44/45), esta 

não merece prosperar, vez que é possível sua efetivação nesses termos 

diante do noticiado desconhecimento do local em que a parte executada 

reside.
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Outrossim, referido ato está em consonância com o disposto no artigo 256 

do Código de Processo Civil, segundo o qual far-se-á a citação por edital 

quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar a 

parte demandada, não havendo, portanto, que se falar em qualquer 

irregularidade nesse ponto.

Assim, REJEITO a preliminar de nulidade de citação.

Dito isso, defiro o requerimento de penhora on line de fl. 41.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 175427 Nr: 8216-94.2016.811.0037

 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: IVANI APARECIDA FRAZÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDERSON UMBELINO NERY - 

OAB:MT 16181-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR 

que a autarquia requerida proceda à implantação do benefício de 

AUXÍLIO-DOENÇA e seu pagamento pelo período de 06 (seis) meses, a 

partir desta sentença, devendo a autarquia requerida providenciar o 

necessário à reabilitação da parte requerente.Tendo em vista a 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, 

CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de determinar o 

estabelecimento do auxílio-doença, nos termos já expressos no dispositivo 

da sentença, no prazo de 05 (cinco) dias.Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Fixo 

honorários advocatícios em R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), 

nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Tendo em vista 

que a parte requerente decaiu da maior parte do pedido, condeno as 

partes à sucumbência recíproca, na proporção de 30% (trinta por cento) 

para a requerida e 70% (setenta por cento) para a requerente, nos termos 

do artigo 86 do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 

98, §3°, do mesmo código.Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 de 

fevereiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 154558 Nr: 6547-40.2015.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARA DA SILVA TRAUTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - 

OAB:MT 15189-O, POLLIANA PATRÍCIA PIOVESAN - OAB:MT 15878-O, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA 

- OAB:MT 18.241-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franciella Trombetta Cadore 

- OAB:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os Embargos à Execução.Sem custas e 

despesas processuais.Fixo honorários advocatícios em favor da parte 

embargada, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos 

do artigo 85, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil.Com o trânsito em 

julgado, traslade-se cópia desta sentença para execução em apenso, 

prosseguindo-se a execução.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera 

do Leste/MT, 20 de fevereiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 100517 Nr: 8329-58.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSSARA DA SILVA TRAUTMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLA TROMBETTA 

CADORE - OAB:MT 11.298

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDESIO SOARES ARAUJO 

JUNIOR - OAB:MT 6.824, JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Processo nº: 8329-58.2010.811.0037 (Código 100517)

Vistos em correição.

Com o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos em de 

embargos (código 154558), proceda-se ao seu traslado.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011469-22.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ESTENIO NUCIO GOMES DOS PASSOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

DECISÃO Processo n. 8011469-22.2014.8.11.0037 Promovente: ESTENIO 

NUCIO GOMES DOS PASSOS Promovido: OI S/A Vistos, Trata-se de 

Cumprimento de Sentença promovido por ESTENIO NUCIO GOMES DOS 

PASSOS em face de OI 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. 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, 23 de fevereiro de 2018. Janaina 

Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo. P.Leste-MT, 

28.02.2018 Eviner Valério - Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001036-39.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WEDER MORAIS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001036-39.2018.8.11.0037 REQUERENTE: WEDER MORAIS DE 

ARAUJO REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Cancele-se a audiência de conciliação, designada 

automaticamente pelo sistema. Diante do grave quadro clínico apontado 

pelo médico, solicite-se Parecer Técnico do NAT, para que se pronuncie 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Encaminhem-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, 28 de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011062-45.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DULCIMAR VECCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS REZENDE OAB - MT0008987A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE MARIA DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8011062-45.2016.8.11.0037 REQUERENTE: CARLOS DULCIMAR 

VECCHI REQUERIDO: CLEIDE MARIA DE SOUSA Vistos. Compulsando os 

autos verifico que a parte não foi citada, como se verifica no id n° 

4889317. Assim sendo determino que seja redesignada nova data para 

realização da Sessão de Conciliação. INTIME-SE a parte reclamante, para 

que, em 24 (vinte e quatro) horas, indique o exato endereço onde a parte 

reclamada pode ser encontrada, ou requeira o que entender de direito 

acerca da referida parte, sob pena de extinção. Com o endereço, 

redesigne-se data para realização da Sessão de Conciliação, citando-se a 

reclamada, com as advertências de lei. Em caso de não indicação do 

endereço, no lapso assinalado, venham os autos conclusos, para 

prolação de sentença de extinção. 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. 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. Primava Vera do 

Leste-MT, 27 de feveiro de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002145-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON BARBOSA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (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 PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002145-25.2017.8.11.0037 REQUERENTE: WANDERSON 

BARBOSA DE SOUSA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS SENTENÇA Numero do Processo: 

1002145-25.2017.8.11.0037 REQUERENTE: WANDERSON BARBOSA DE 

SOUSA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. Trata-se se pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora, no qual manifesta sua falta de interesse no 

prosseguimento da lide. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo 

único, do NCPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após 

a homologação Judicial. Ademais, denoto que não há óbice para o 

deferimento do pedido da parte reclamante, conforme enunciado 90 do 

FONAJE1. 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. 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 1 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 (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002141-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON BARBOSA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (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 JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002141-85.2017.8.11.0037 REQUERENTE: WANDERSON 

BARBOSA DE SOUSA REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. A parte reclamante 

requereu a desistência através de petição acostada aos autos (ID 

8218497), 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 
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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. 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000571-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA ALVES TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0012743A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: 1000571-30.2018.8.11.0037 REQUERENTE: SONIA ALVES 

TOLEDO REQUERIDO: VIVO 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 04/04/2018, às 08h40min 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. O reclamante tentou 

adquiri crédito em um determinado estabelecimento comercial e fora 

indeferida, haja vista à ocorrência de uma restrição comercial. Afirma que 

o reclamante desconhece a restrição na importância de R$196,60(cento e 

noventa e seis reais e sessenta centavos) do suposto contrato de 

n°0308491083. Alega 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°11594192) 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. 

Primavera do Leste/MT, 28 de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000569-60.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO QUEIROZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0012743A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: 1000569-60.2018.8.11.0037 REQUERENTE: LUCIANO QUEIROZ 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO 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 04/04/2018, às 08h00min 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. O 

reclamante tentou adquiri crédito em um determinado estabelecimento 

comercial e fora indeferida, haja vista à ocorrência de uma restrição 

comercial. Afirma que o reclamante desconhece a restrição na importância 

de R$268,98(duzentos e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos) 

do suposto contrato de n°0214483427. Alega 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°11593353) 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. Primavera do Leste/MT, 28 de 

fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000484-74.2018.8.11.0037

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)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000484-74.2018.8.11.0037 REQUERENTE: DALVA ALVES DE 

OLIVEIRA RIBEIRO REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, Trata-se da 

ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais c/c pedido de 

antecipação de tutela. Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação 

designada para o dia 22/05/2018, às 14h40min 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. A 

reclamante constatou no dia 10 de novembro de 2017 dois consignados 

em seu benefício previdenciário, sob o contrato de n°313297623-8, no 

valor de R$557,38(quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e oito 

centavos) iniciado em 04 de janeiro de 2017 e sob o contrato de 

n°316154737-1, no valor de R$2.210,23(dois mil, duzentos e dez reais e 

vinte e três centavos), iniciado em 12 de junho de 2017. Afirma que não 

solicitou qualquer tipo de crédito consignado com a reclamada e que não 
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possui qualquer vinculo jurídico. Por fim, pretende a reclamante o 

deferimento da tutela antecipada para determinar a imediata 

suspensão/cancelamento das cobranças/descontos sobre o beneficio 

previdenciário, sob os consignados supracitados. É relato. Decido. No que 

diz respeito ao pedido de antecipação da tutela, analisando os 

documentos carreados aos autos, como extrato previdenciário 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. Analisando detidamente o extrato da previdência social 

disponibilizado pelo INSS, no evento de n°11512843, verifico que estão 

sendo descontados mensalmente valores do benefício previdenciário da 

reclamante dos supostos consignados tratados nestes autos, bem como 

demais consignados supostamente contratados pela reclamante, visto que 

não discutido neste processo. Contudo, considerando que os valores dos 

supostos consignados foram presumidamente depositados em conta 

bancária da reclamante, visto que não foi juntado nos autos o extrato 

bancário, DEFIRO a antecipação de tutela e DETERMINO que a reclamada 

suspenda as cobranças/descontos vindouros do benefício da reclamante 

sobre os contratos de n°313297623-8 e 316154737-1, sob pena de multa 

única que fixo em, R$5.000,00(cinco mil reais), condicionado ao depósito 

judicial dos valores integrais supostamente contratados no prazo de 

24(vinte e quatro) horas. 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. 

Primavera do Leste-MT, 28 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz De 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001034-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DALTON DIAS CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

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: 1001034-69.2018.8.11.0037 REQUERENTE: DALTON DIAS 

CABRAL REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos, Trata-se da ação de reclamação c/c 

antecipação de tutela. Designe-se audiência de Tentativa de Conciliação, 

ocasião em que a parte ré poderá contestar a presente ação nas formas 

em que a lei possibilita (escrita e por meio de advogado, ou verbalmente e 

de forma pessoal). A contestação poderá ser ofertada até cinco (5) dias 

após a audiência de conciliação, devendo ser consignado no mandado 

que não havendo contestação também será decretada a revelia nos 

autos. Caso a contestação venha acompanhada de documentos e sejam 

arguidas preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de cinco 

dias, saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Caso a 

parte ré não compareça para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Dos 

Fatos. O reclamante tentou adquirir créditos em um determinado 

estabelecimento comercial e fora surpreendido por uma negativação em 

decorrência do suposto débito com a reclamada na importância de 

R$2.676,20(dois mil, seiscentos e setenta e seis reais e vinte centavos), 

sob o contrato de n°3927001000227133. Afirma que fora adimplida 

tempestivamente todas as prestações impostas à reclamante, aduzindo 

ser totalmente ilegal a negativação. Por fim, pretende a parte reclamante 

antecipação de tutela para determinar a imediata exclusão de seu nome 

dos órgãos de cadastro e restrição ao crédito. É relato. Decido. No que diz 

respeito ao pedido de antecipação da tutela, analisando os documentos 

carreados aos autos, como o registro do Serasa(id. n°11956985) 

comprovantes de pagamento (id. n°11957064) e demais documentos 

indispensáveis a propositura desta ação, deixa claro o vinculo contratual 

com a reclamada. Analisando detidamente o extrato do registro do Serasa, 

verifico que o vencimento do vinculo contratual decorreu na data de 

02/06/2014 e incluso na data de 04/04/2015. Porém, o contrato regido da 

negativação corresponde ao n°3927001000227133, distinto das faturas e 

comprovantes apresentados aos autos que esta vinculado ao contrato de 

n°103927191000089687, origem do empréstimo na importância de 

R$2.128,78(dois mil, cento e vinte e oito reais e setenta e oito centavos), 

parcelado em 12 vezes, presumidamente adimplida haja vista à 

inelegibilidade dos comprovantes de pagamento. Além do mais, a vigência 

do contrato discutido nestes autos teve início aproximadamente no dia 

06/02/2015, incontroverso com a data do vencimento demonstrado no 

extrato do Serasa. Posto isso, 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, 28 de 

fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz De Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001817-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGDA MIKAELLA DE SOUZA RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001817-95.2017.8.11.0037 REQUERENTE: AGDA MIKAELLA 

DE SOUZA RAMOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Versa sobre pleito de tutela de 

urgência complementar para aquisição do medicamento Bamifilina 300 mg, 

bem como sobre justificativa para dispensação do medicamento 

Montelucaste de sódio 10mg, indeferido no Id 7340813. Afirma que ambos 

os medicamentos acima citados devem ser utilizados em associação com 

a medicação deferida neste processo, que são: Formoterol 12 mcg e 

Budesonida 400 mcg (por cápsula inalante), já previstos nas listas do 

SUS. O Município de Primavera do Leste/MT demonstrou cumprimento da 

tutela de urgência inicialmente deferida. Especificamente quanto ao uso 

associado, o NAT informou o seguinte: “1. Montelucaste: Antagonista de 

Receptor de Leucotrienos, ajuda a prevenir crises de Asma; 2. Formoterol 

+ Budesonida: Corticóide + Beta 2 Agonista, dilata as vias aéreas e reduz 

reação inflamatória; 3. Bamifilina: Bloqueia a Ação dos mediadores 

químicos da broncoconstricção, melhora na condição respiratória (Ação 

análoga à Teofilinaporém sem o efeito colateral – taquicardia).” (Parecer 

Técnico nº 214/2018, no Id 11912228). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. 

DECIDO. Trata-se de pedido para dispensação conjunta de medicamentos, 

visando o tratamento de asma brônquica (CID-10 J45), de difícil controle. 

Verifica-se dos autos a necessidade superveniente do medicamento 

Bamifilina 300mg, associada à medicação previamente deferida nesta 

ação, bem como que está evidenciada a necessidade de uso conjunto 

destes com o Montelucaste de sódio 10mg, tudo conforme laudo médico e 

receituário subscritos pelo especialista em pneumologia, Dr. Lamberto M. 

Henry, CRM 886/MT. Ademais, o próprio NAT expôs as consequências 

fisiológicas geradas por cada medicamento, as quais induzem à conclusão 

de que o tratamento, na forma vindicada, é pertinente à patologia da 

autora. No que tange ao dano potencial, também está delineado pelo tempo 

legal mínimo de trâmite processual. No mais, protelar o tratamento 

requerido implicaria, em última análise, em desperdício de recursos 

públicos, haja vista que a medicação até o momento deferida já é 

ordinariamente prevista em lista do SUS, sendo, inclusive, anteriormente 

entregue à autora, mas que esta deixou de retirar junto ao Município face à 

necessidade de uso conjunto com os demais medicamentos pleiteados, 

conforme noticiou na petição no Id 11630325. Posto isso, sob os mesmos 

fundamentos da(s) decisão(ões) que antecipou(aram) a(s) tutela(s) de 

mérito, defiro a tutela de urgência satisfativa complementar, para cominar 

ao(s) réus(s) a obrigação de adotar todas as providências para 

disponibilizar a AGDA MIKAELLA DE SOUZA RAMOS (qualificado(a) nos 

autos do processo), no prazo de 5 (cinco) dias, os medicamentos ALENIA 

(em sua forma associada dispensada pelo SUS: Formoterol 12 mcg + 

Budesonida 400 mcg - por cápsula inalante) + MONTELUCASTE DE SÓDIO 

10mg + BAMIFILINA 300mg, conforme a indicação médica, sob pena de 
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sequestro de numerário para satisfação pelo setor privado (art. 297 do 

CPC). Faculto ao(s) réu(s) a, no mesmo prazo, indicar data próxima para 

cumprimento desta decisão. INTIMEM-SE os gestores do SUS, na pessoa 

dos respectivos Secretários de Saúde (no âmbito estadual, por carta 

precatória, e no municipal, por meio dos endereços eletrônicos disponíveis 

na Secretaria Judiciária), para cumprimento da tutela de urgência 

complementar ora deferida. Faculto a manifestação do(s) réu(s), 

especificamente sobre o tratamento ora deferido, no prazo de 30 (trinta) 

dias. Por ultimo, tendo em vista a suspensão de todos os processos que 

versam sobre a obrigatoriedade do Poder Público em fornecer 

medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, por força da 

afetação do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ à sistemática dos recursos 

especiais repetitivos, suspendo este processo em relação aos 

medicamentos Montelucaste de sódio 10mg e Bamifilina 300mg, apenas 

para fins de julgamento do mérito, sem prejuízo da sua conclusão em caso 

de pedido de tutela de urgência ou para a efetivação desta. Cumpra-se 

com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes do processo. Primavera do Leste/MT, 28 de fevereiro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PICOLOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(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: 1000163-73.2017.8.11.0037 REQUERENTE: LUCIANO 

PICOLOTO 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. Alega o reclamante 

que realizou recargas, as quais teve valores descontados por serviços 

que não contratou. Alega também que a reclamada solicitou a mudança do 

seu número de telefone, à revelia do reclamante. Requer indenização por 

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. 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. Ademais, não comprovou que o reclamante 

solicitou a alteração do número de telefone. 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, no que pese 

as alegações do reclamante, entendo que a lide poderia ter sido resolvida 

nesta Comarca. Entendo que ele se deslocou para outra cidade, por 

iniciativa própria. Em nenhum momento comprovou que a Reclamada exigiu 

que se deslocasse para Rondonópolis-MT, como condição sine qua non 

para solução da causa. Razão pela qual, indefiro o pleito. 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: 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. 

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: 1000276-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON JHONN DOS ANJOS TOSATT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT0020075A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRELA MOTTA FUZETI BERG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000276-27.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ELTON JHONN DOS 

ANJOS TOSATT REQUERIDO: MIRELA MOTTA FUZETI BERG Processo nº 

1000276-27.2017.8.11.0037 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 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 manteve 

o nome do reclamante inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo 

após o pagamento da dívida em questão. A parte requerida contesta alega 

que solicitou no mesmo dia do pagamento da dívida, a retirada do nome do 

reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. Junta comprovante da tela 

sistêmica, no dia que solicitou (ID n. 5512140). Aduz, contudo, que houve 

erro dos órgãos de proteção de crédito, contudo, corrigido a tempo, para 

solucionar a questão. Em análise ao extrato juntado pelo autor (ID N. 

4697402), verifico que ele é datado de 18.01.2017, ou seja, 08 dias após o 

pagamento da dívida (10.01.2017). Da análise da dinâmica probatória 

constante dos autos, tenho que razão não assiste a parte autora. A 

jurisprudência entende que a empresa tem 05 dias para a retirada do nome 

dos órgãos de proteção ao crédito, contados da data em que houver o 

pagamento efetivo, sendo certo que as quitações realizadas mediante 

cheque, boleto bancário, transferência interbancária ou outro meio sujeito 

a confirmação, dependerão do efetivo ingresso do numerário na esfera de 

disponibilidade do credor. (REsp 1.149.998- STJ). Verifico, in casu¸ que o 

autor pagou a dívida em cartão de crédito (ID n. 4697404), em 03 (três) 

parcelas. Como é de conhecimento notório, o pagamento no cartão de 

crédito só é creditado, em média, 30 (trinta) dias após a realização da 

operação. Portanto, o fato da reclamada retirar o nome do autor de 

imediato foi por mera deliberalidade. Ademais, quando da análise da tutela 

antecipada, em fevereiro de 2017, menos de 30 dias do pagamento, o 
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nome já não constava nos órgãos de proteção ao crédito. 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. 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011679-05.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA LOPES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA AIRES DE MELO OAB - MT0017058A (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: 8011679-05.2016.8.11.0037 REQUERENTE: ROSANGELA 

LOPES RODRIGUES 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. Alega 

o reclamante que solicitou o cancelamento do seu plano controle com a 

requerida, solicitando a migração para o plano “pré-pago”. Aduz que 

mesmo após o pedido de cancelamento, permaneceu recebendo 

cobranças, as quais só cessaram após a tutela antecipada (ID n. 

3620171). Requer a devolução do valor pago pelas faturas após o pedido 

de cancelamento, 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 Fevereiro à Maio de 2016, de forma 

simples, no total de R$ 227,70 (duzentos e vinte e sete reais e setenta 

centavos) 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) Manter a tutela 

antecipada (ID n. 3620171); 2) Condenar a reclamada a pagar R$ 227,70 

(duzentos e vinte e sete reais e setenta centavos), a título de danos 

materiais, pelas faturas de Fevereiro à Maio de 2016 e, 3) 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012081-86.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BARATAO GAS E AGUA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (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: 8012081-86.2016.8.11.0037 REQUERENTE: BARATAO GAS E 

AGUA LTDA - ME 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 o parcelamento de dívidas junto à Reclamada, as quais 

pagou, todavia, teve seu nome negativado. Contudo, os valores da 

renegociação, que foram efetivamente pagos, não correspondem ao 

débito total. Inclusive, apesar da afirmação de que renegociou para quitar 

todas as pendências, não trouxe provas ou evidências dessa negociação, 

tampouco que ela abrangeria as duas negativações efetivadas. Não 

obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus 

da prova, este não tem caráter absoluto. No caso, negando a empresa 

reclamada os referidos fatos, não cabe inversão do ônus da prova, 

porque não se pode exigir da ré a produção de prova negativa, tendo em 

vista se afigurar impossível provar-se a não ocorrência de um 

determinado fato. Ademais, 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. Assim, ante a ausência de provas em 
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contrário, presume-se verdadeira a versão apresentada pela reclamada. 

A consequência do descumprimento do ônus mencionado é a 

improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes. Pelo 

exposto, julgo improcedentes as pretensões deduzidas na inicial. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Guilherme Audax 

Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

27.02.2018 Eviner Valério – Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012045-44.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULINE DANIELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8012045-44.2016.8.11.0037 REQUERENTE: JULINE DANIELLI 

REQUERIDO: AVIANCA Vistos, etc. Dispenso o relatório (artigo 38 da Lei 

9.099/95). FUNDAMENTO E DECIDO. Restou demonstrado nos autos que a 

parte autora contratou os serviços da empresa reclamada para realizar 

uma viagem da cidade de trecho de Guarulhos a Punta Cana com conexão 

em Bogotá, ida dia 14/07/2016 nos voos nº 248/128 e volta dia 20/07/2016 

nos voos nº 253/85 a fim de aproveitar viagem para comemoração de 

suas núpcias. Contudo, quando do embarque foi informada que o voo 

havia sido cancelado fazendo com que a parte Reclamante perdesse um 

dia da sua viagem. A Reclamada apresentou contestação, discorrendo em 

síntese, acerca da inexistência de dano a ser indenizável, e que o fato se 

amolda as situações de excludente de responsabilidade ante a 

necessidade de manutenção não programada na aeronave. No caso, 

restou incontroverso o cancelamento do voo contratado pela parte 

Reclamante, e o prejuízo causado em decorrência na falha da prestação 

dos serviços do Reclamado pela perda de um dia de viagem, alterando 

todos os seus compromissos profissionais para o qual se prestou a viajar. 

No caso, verifico que é incontroverso que a reclamante não conseguiu 

embarcar no horário desejado, uma vez que a própria reclamada confessa 

em sua peça de defesa, que a aeronave não decolou por problemas na 

aeronave. Importante esclarecer, que independentemente do tempo de 

espera a que foi submetido o Reclamante, é obrigação da empresa aérea 

prestar serviço adequado, eficiente, e seguro frente a uma situação 

excepcional, fornecendo ao consumidor todas as atenções e informações 

necessárias, viabilizando ao mesmo a adoção de medidas alternativas 

para evitar eventuais prejuízos. Mormente, ao contrário do esperado, a 

parte ré não logrou êxito em comprovar que efetivamente tomou os 

cuidados cabíveis diante do caso, ônus que lhe incumbia face à inversão 

do ônus da prova, conforme a inteligência do artigo 6º do CDC. Demais 

disso, nem mesmo a suposta alegação de força maior, consistente na 

pane na aeronave, não se mostra imprevisível e inevitável, mas sim afeto a 

responsabilidade decorrente do risco da atividade exercida pelas 

empresas aéreas, caracterizando-se fortuito interno, e não se configura a 

excludente de responsabilidade civil, na forma do art. 14, §3º, do CDC. 

Destaca-se, por oportuno, o contrato de transporte não é, e não pode ser 

considerado um contrato der risco. A companhia aérea, ao vender uma 

passagem, assume a responsabilidade de levar o passageiro ao destino, 

no dia e hora avençados, de tal modo, eventuais problemas enfrentados 

pela companhia o cumprimento da avença são de sua exclusiva 

responsabilidade e absolutamente alheios ao passageiro contratante, ou 

seja, o risco de que voos sejam cancelados, por qualquer motivo, é sem 

dúvida da companhia aérea, risco esse, aliás, inerente ao seu ramo de 

atividade, como já ressaltado anteriormente. Assim, demonstrada a 

responsabilidade civil da empresa Reclamada, deve esta ser condenada a 

indenizar a parte Reclamante pelos danos sofridos. Relativamente aos 

danos morais, tenho como incontestável o dano causado à parte 

Reclamante, eis que patente a falha na prestação dos serviços 

contratado, ante a conduta negligente e desidiosa da Reclamada, em não 

tomar providências para que o transporte dos passageiros ocorresse até 

o seu destino final de modo eficaz. Dessa forma, demonstrada a 

responsabilidade civil da parte Reclamada, deve esta ser condenada a 

indenizar a parte Reclamante pelos danos sofridos. Outrossim, não há que 

se olvidar que a situação vivenciada pela parte Reclamante decorrente da 

demora, desconforto, aflição, indignação e transtornos a que foi 

submetido, por culpa da Reclamada, é passível de indenização. Ante o 

exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial 

para CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento 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 a partir desta data 

(súmula 362 do STJ). 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: 8012092-18.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BOMBAS INJETORAS 3 TCHE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO GRANADO MARTINS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8012092-18.2016.8.11.0037 REQUERENTE: BOMBAS 

INJETORAS 3 TCHE LTDA - ME REQUERIDO: MARCIO GRANADO MARTINS 

- ME Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, 

deixo de exarar o relatório. Fundamento e decido. REVELIA A parte 

reclamada embora devidamente citada no id 79900416, deixou 

injustificadamente de comparecer à audiência de conciliação e bem assim, 

de apresentar defesa no momento oportuno, por isso, com fulcro no do 

art. 20 da Lei nº 9.099/95, reconheço a revelia. MÉRITO Noticia a parte 

reclamante que é credora do reclamado da importância de R$ 1.990,00 (mil 

novecentos e noventa reais), referente ao cheque de nº 000045, da conta 

07983-9, agência 748, do banco SICREDI, emitido pela parte reclamada. Ao 

final, requereu a condenação da parte ré ao pagamento do saldo devedor, 

acrescido dos consectários legais. Como já mencionado a parte requerida, 

apesar de devidamente citada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada nestes autos, e nem apresentou justificativa de sua 

ausência. Desta forma, não tendo sido sequer alegado motivo de força 

maior ou impedimento escusável para a ausência da parte ré na audiência 

de conciliação, 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. Ressalte-se que a contumácia do reclamada 

importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não 

induz necessariamente a procedência do pedido, desde que convicção 

diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos. Extrai-se 

da exordial que o cheque foi emitido pela parte ré. Com efeito, da 

literalidade, inerente aos títulos de crédito, possibilita ao titular do crédito 

exigir todas as obrigações decorrentes das assinaturas constantes do 

título, o que representa, para o obrigado, o dever de satisfazer na exata 

extensão mencionada na cártula. Assim, uma vez comprovado pela parte 

autora a subsistência da dívida, representada pela cártula de cheque e 

demais documentos, cumpria a 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. 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 autora a 

importância de R$ 1.990,00 (mil novecentos e noventa reais, referente ao 

cheque de nº 000045, da conta 07983-9, agência 748, do banco SICREDI, 
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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 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). 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, 22 de 

fevereiro de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010378-23.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CUSTODIO POLATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE SZATKOWSKI POLATO OAB - MT14618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010378-23.2016.8.11.0037 REQUERENTE: LUIZ FERNANDO 

CUSTODIO POLATO REQUERIDO: AVIANCA Vistos, etc. Dispenso o 

relatório (artigo 38 da Lei 9.099/95). FUNDAMENTO E DECIDO. Restou 

demonstrado nos autos que a parte autora contratou os serviços da 

empresa reclamada para realizar uma viagem da cidade de trecho de 

Cuiabá para São Paulo, aeroporto de Guarulhos , ida no dia 4 de outubro 

de 2015, para viajar às 8h10. Contudo, quando do embarque foi informada 

que o voo havia sido cancelado fazendo com que a parte Reclamante 

comprasse outro bilhete, da Companhia aérea GOL LINHAS AEREAS, a fim 

de chegar no destino e não perder sua conexão em voo internacional, 

para JOANESBURGO/ÁFRICA DO SUL. A Reclamada apresentou 

contestação, discorrendo em síntese, acerca da inexistência de dano a 

ser indenizável, e que o fato se amolda as situações de excludente de 

responsabilidade ante a necessidade de manutenção não programada na 

aeronave. No caso, restou incontroverso o cancelamento do voo 

contratado pela parte Reclamante, e o prejuízo causado em decorrência 

na falha da prestação dos serviços do Reclamado pela perda de um dia de 

viagem, alterando todos os seus compromissos profissionais para o qual 

se prestou a viajar. No caso, verifico que é incontroverso que a 

reclamante não conseguiu embarcar no horário desejado, uma vez que a 

própria reclamada confessa em sua peça de defesa, que a aeronave não 

decolou por problemas na aeronave. Importante esclarecer, que 

independentemente do tempo de espera a que foi submetido o Reclamante, 

é obrigação da empresa aérea prestar serviço adequado, eficiente, e 

seguro frente a uma situação excepcional, fornecendo ao consumidor 

todas as atenções e informações necessárias, viabilizando ao mesmo a 

adoção de medidas alternativas para evitar eventuais prejuízos. Mormente, 

ao contrário do esperado, a parte ré não logrou êxito em comprovar que 

efetivamente tomou os cuidados cabíveis diante do caso, ônus que lhe 

incumbia face à inversão do ônus da prova, conforme a inteligência do 

artigo 6º do CDC. Demais disso, nem mesmo a suposta alegação de força 

maior, consistente na pane na aeronave, não se mostra imprevisível e 

inevitável, mas sim afeto a responsabilidade decorrente do risco da 

atividade exercida pelas empresas aéreas, caracterizando-se fortuito 

interno, e não se configura a excludente de responsabilidade civil, na 

forma do art. 14, §3º, do CDC. Destaca-se, por oportuno, o contrato de 

transporte não é, e não pode ser considerado um contrato der risco. A 

companhia aérea, ao vender uma passagem, assume a responsabilidade 

de levar o passageiro ao destino, no dia e hora avençados, de tal modo, 

eventuais problemas enfrentados pela companhia o cumprimento da 

avença são de sua exclusiva responsabilidade e absolutamente alheios ao 

passageiro contratante, ou seja, o risco de que voos sejam cancelados, 

por qualquer motivo, é sem dúvida da companhia aérea, risco esse, aliás, 

inerente ao seu ramo de atividade, como já ressaltado anteriormente. 

Assim, demonstrada a responsabilidade civil da empresa Reclamada, deve 

esta ser condenada a indenizar a parte Reclamante pelos danos sofridos. 

Relativamente aos danos morais, tenho como incontestável o dano 

causado à parte Reclamante, eis que patente a falha na prestação dos 

serviços contratado, ante a conduta negligente e desidiosa da Reclamada, 

em não tomar providências para que o transporte dos passageiros 

ocorresse até o seu destino final de modo eficaz. Dessa forma, 

demonstrada a responsabilidade civil da parte Reclamada, deve esta ser 

condenada a indenizar a parte Reclamante pelos danos sofridos. Quanto 

aos danos materiais, entendo que o Autor teve juízo discrionário limitado 

de opções, considerando o fato de que tivesse perdido o voo 

internacional, os prejuízos maiores, entendo que é devido a condenação 

da reclamada em indenizar materialmente o autor. Assim, o dano material a 

ser restituído pela ré ao autor é o valor de R$1.829,24 (mil, oitocentos e 

vinte e nove reais e vinte e quatro centavos), referente aos valores que o 

autor desembolsou para comprar outro bilhete aéreo. Outrossim, não há 

que se olvidar que a situação vivenciada pela parte Reclamante 

decorrente da demora, desconforto, aflição, indignação e transtornos a 

que foi submetido, por culpa da Reclamada, é passível de indenização. 

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida 

na inicial para CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais e 

R$1.829,24 (mil, oitocentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos), 

a título de danos materiais, ambos, com juros de mora de 1% a.m, a partir 

da citação válida e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do 

STJ). 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: 8012089-63.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANI RODRIGUES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLADEMIR ROMEU DE LIMA OAB - MT20072/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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8012089-63.2016.8.11.0037 REQUERENTE: VIVIANI 

RODRIGUES RAMOS REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 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. 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: 8012156-28.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAVEMAPRI COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT0009645A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLEN CRISTHINA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8012156-28.2016.8.11.0037 REQUERENTE: RAVEMAPRI 

COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - EPP REQUERIDO: KELLEN CRISTHINA DA 

COSTA 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$ 

1.202,00 (Um mil, duzentos e dois reais), referentes a compra de 

mercadorias realizadas, referentes a compra de mercadorias realizadas 

(id 3623774). 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 

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$ 1.202,00 (Um mil, duzentos e dois reais), 

referentes a compra de mercadorias realizadas, referentes a compra de 

mercadorias realizadas (id 3623774), 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, 22 de fevereiro de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000199-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (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: 1000199-18.2017.8.11.0037 REQUERENTE: RODRIGO MARTINS 

DA SILVA REQUERIDO: OI S.A. 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 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 reclamante pela reclamada. O requerido 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. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa ré em relação ao autor. Destarte, 

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. 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. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da reclamante para a referida 

contratação. A inserção do nome do reclamante 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. No que concerne aos 

danos morais, em análise à declaração juntada nos autos pela própria 

parte reclamante, verifica-se que esta possui OUTRAS RESTRIÇÕES. Não 

pode se dizer moralmente atingido aquele que possui outra restrição, como 

os noticiados no extrato do SPC. Nesse sentido: “Súmula 385 (STJ)- Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Assim, não há o que se falar de 

abalo de crédito, e, consequentemente indenização por dano moral. 

Assim, 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 dos 

débitos mencionado na inicial (R$ 210,95, datado de 22/07/2016) e, 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte 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. 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: 1000292-78.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDMAR GOMES DE VASCONCELOS OAB - MT0013612A (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: 1000292-78.2017.8.11.0037 REQUERENTE: KATIANE PEREIRA 

DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Processo nº 

1000292-78.2017.8.11.0037 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, 

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$ 5.000,00. Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão 

formulada na inicial, para: 1) confirmar a tutela antecipada (ID n. 4829364); 

2) declarar inexigível o débito mencionado na inicial (R$ 566,96, inscrito em 

05/12/2016) e, 3) 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. 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. 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: 1000277-12.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAIZA ROSA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT0020075A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000277-12.2017.8.11.0037 REQUERENTE: MAIZA ROSA 

SILVEIRA REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO 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, 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 aos serviços educacionais. Entretanto, não provou a 

qual mensalidade se refere o débito. 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$ 5.000,00. Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão 

formulada na inicial, para: 1) declarar inexigível o débito mencionado na 

inicial (R$ 270,00 data de inclusão 25/04/2016) 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. 

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. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, Homologo, 
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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: 1001965-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001965-09.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ROSANGELA 

PINHEIRO DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 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. PRELIMINAR - DA INÉPCIA DA INICIAL - 

AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO 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 que acompanham a inicial, 

porquanto da narrativa dos fatos decorre logicamente do pedido, mesmo 

porque o magistrado conhece apenas dos fatos para reconhecer o direito. 

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 cadastro de devedores por uma 

dívida no valor de R$ 112,88, e que não possui débitos com a reclamada. 

Em defesa a empresa reclamada aduz que a reclamante realizou a 

contratação da linha de telefonia nº (66) 9.9672-5237, migrada do 

Pré-pago, em 07/08/2014, para o plano SMARTVIVO CONTROLE 2.5GB 

400MIN, 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. 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 apontam utilização do serviço 

e as telas de sistema apresentadas aos ilustram a pagamentos efetuados 

pela parte reclamante, o que afasta a indicação de contratação 

fraudulenta. Não se pode negar, que nos tempos atuais, de call center, 

informática, tecnologia, muitos contratos são pactuados eletronicamente, 

sem a presença física das partes. Negar essa realidade é tapar os olhos à 

modernidade, ciente que as relações contratuais evoluem, o Direito 

também evolui! Ademais, se pagou é porque mantinha e manteve a relação 

com a 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 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: 8012171-94.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WESLAINY ARANTES DIAS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO GOMES MARTINS OAB - MT0020256A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (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: 8012171-94.2016.8.11.0037 REQUERENTE: WESLAINY 

ARANTES DIAS RIBEIRO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. A 

parte reclamante foi intimada para manifestar, no prazo de 10 (dias), sob 

pena de extinção do feito sem resolução de mérito, permaneceu inerte (id 

9147180). Outrossim, verifico que o feito encontra-se paralisado a mais de 

30 dias, sem qualquer providência da parte interessada. Dispõe o Código 

de Processo Civil, no art. 485, 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; Sendo 

assim, diante da inércia evidenciada, considero que houve o abandono da 

causa e JULGO EXTINTO este feito, sem resolução do mérito, com fulcro 

no artigo art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95 c.c. art. nos termos do 485, inciso 

III, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Decorrido o prazo recursal sem 

impugnação à sentença, arquive-se com as baixas necessárias. 

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

apreciação do MM. Juiz de Direito. Homologada, intimem-se as partes. 

Primavera do Leste-MT, 22 de fevereiro de 2018. ENIO MARTIMIANO DA 

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: 1001442-94.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO JOSE NICOLINO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740A (ADVOGADO)

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON OAB - RS56214 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001442-94.2017.8.11.0037 REQUERENTE: MAURICIO JOSE 

NICOLINO - ME REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Analisando os autos, 

observo que no id 5900294, 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 
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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: 1001319-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVALDO GONCALVES DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA ALVES MENDONCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001319-96.2017.8.11.0037 REQUERENTE: NEIVALDO 

GONCALVES DE AGUIAR REQUERIDO: MARIA DE FATIMA ALVES 

MENDONCA 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). 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 parte requerente não 

juntou qualquer documento capaz de comprovar causa debendi do título 

do título. 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 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 peça inicial para 

CONDENAR a parte reclamada a pagar à parte autora a importância de R$ 

2.200,00 (dois mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte e quatro 

centavos), 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001529-50.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ISABELA CASTELLI DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A (ADVOGADO)

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001529-50.2017.8.11.0037 REQUERENTE: BRUNA ISABELA 

CASTELLI DE FREITAS REQUERIDO: CALCARD ADMINISTRADORA DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O caso se refere à 

reclamação com pedido de obrigação de fazer e indenização por danos 

morais, por compensação de falha na prestação de serviços da 

Reclamada na cobrança indevida de valores. Em síntese, a parte 

Reclamante sustenta que vem recebendo cotidianamente mensagens e 

ligações em seu celular referente a débitos imputados a terceiros. Ao final, 

requer a suspensão do envio das mensagens de cobrança em seu 

celular, por dívida contraída por terceiros e indenização por danos morais 

pela cobrança indevida. 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. Da análise acurada dos autos, mesmo 

reconhecendo a procedência parcial do pedido, determinando que a 

reclamada se abstenha de enviar mensagens de cobrança à reclamante, é 

certo que não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a 

linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão 

ao direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Aliás, em que pese tenha ocorrido a 

cobrança indevida, é importante destacar que o evento não culminou em 

outras consequências jurídicas como inscrição nos órgãos de proteção ao 

crédito e exposição a situação vexatória, situações que, quando 

comprovadas, ensejariam indenização a título de danos morais. Senão 

vejamos julgamento de situações análogas ao presente processo: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENVIO DE MENSAGEM 

PUBLICITÁRIA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DO ENVIO NA ESFERA 

ADMINISTRATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO 
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TRANSTORNO DA VIDA COTIDIANA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005640313, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne 

Vieira de Azambuja, Julgado em 28/08/2015). RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. ENVIO EXCESSIVO DE MENSAGENS DE TEXTOS. MERO 

DISSABOR DO COTIDIANO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Da 

análise dos autos, nota-se que o número da linha telefônica do autor era 

utilizado na sua função empregatícia no período em que laborava na 

empresa ré, o que explica o fato de ainda receber diversas mensagens de 

textos referentes a questões financeiras. Embora a situação traga algum 

transtorno ao requerente, tal não ultrapassa os limites do mero dissabor 

do cotidiano, sendo a indenização por danos morais incabível. Assim 

sendo, mantenho a sentença de parcial procedência, a qual condenou tão 

somente a requerida a abster-se de efetuar futuras mensagens de texto 

ao telefone do autor. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005355045, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Arriada Lorea, Julgado em 21/05/2015). 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. 

Importa frisar que 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. Assim, tenho que a procedência parcial dos pedidos do autor 

se mostra razoável, determinando que a reclamada se abstenha de enviar 

mensagens de cobrança à reclamante, contudo, sem a reparação 

indenizatória pleiteada na inicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

parcialmente procedente os pedidos aduzidos na inicial para tão-somente 

DETERMINAR que a reclamada suspenda o envio de mensagens de 

cobrança e ligações para a parte reclamante, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de aplicação de multa fixa que estabeleço no importe de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) - não se trata de multa diária, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 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: 1000458-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO ROBERTO ALMEIDA OAB - MT7619/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA DE SOUZA CORREIA OAB - MT0010031A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000458-13.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ADAO ANTONIO DA 

SILVA REQUERIDO: ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. Noticia o Reclamante que foi 

vetado de trabalhar na ré em razão de possuir passagem na polícia, 

mesmo tendo informado que já teria cumprido sua pena. Assim, pugna pela 

condenação da empresa em reparação de danos morais. Como é cediço, 

a competência em razão da matéria é definida com base no pedido e na 

causa de pedir formulados na causa. No caso, extrai-se da petição inicial 

que o pedido de indenização se funda em dano moral decorrente de 

situação que ocorreu em fase pré-contratual no âmbito trabalhista. 

Conforme, a doutrina e a jurisprudência, o fato de as regras da CLT 

apenas se aplicarem a partir da execução do contrato, não retira da 

Justiça do Trabalho a competência para apreciar a presente controvérsia, 

já que a esta foi cometida apreciação dos litígios decorrentes da relação 

de trabalho (em sentido amplo), ainda que não esteja iniciada sua 

execução propriamente dita. Assim sendo, as questões atinente a 

pré-contrato labora (seleção ou entrevista de emprego) são da 

competência da Justiça do Trabalho, razão não há para atribuir à Justiça 

Comum Estadual questões pré-contratuais trabalhistas. Nesse sentido: 

“Dano Moral. Período pré-contratual. Se todos os atos tendentes à 

formalização do contrato são praticados mas, ao final, ele não é concluído 

por culpa da empresa e se o empregado comprova que o fato lhe trouxe 

prejuízos, faz jus ao recebimento de indenização por danos morais. (TRT 

15ª Região, 01509-2006-016-15-00-7) “EMENTA: DANO MORAL - 

PROMESSA DECONTRATAÇÃO - RETENÇÃO DE CTPS -COMPETÊNCIA 

MATERIAL - ABUSO DO DIREITO -Mesmo que o contrato de trabalho não 

tenha sido formalizado, se a expectativa de direito (ao emprego e, em 

conseqüência, ao salário pactuado) tem origem na relação de emprego, é, 

sim, incontestavelmenteda Justiça do Trabalho a competência para o 

desate da controvérsia. Este é o entendimento vigorante no Excelso STF e 

no Colendo TST: STF-Conflito de Jurisdição nº 6.959-6, Distrito Federal, 

Rel. Min. Sepúlveda Pertence; TST-RR-279/2001-003-17-00-7, 1a. Turma, 

Rel. Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho DJMG 27.10.2006; TST- 

RR-931/2003-006-07-00.9, 3ª Turma, Rel. Min. Maria Cristina Irigoyen 

Peduzzi, DJ 10.02.2006; TST-RR-14264/2001-005-09-00, 4a. Turma, Rel. 

Min. Barros Levenhagen, DJ 10.03.2006. A conduta adotada pela 

empresa, na condição de pré-contratante, de reter a CTPS do reclamante 

por longo período (ao redor de 45 dias), quando ciente de que não mais o 

contrataria, tal como fizera com as outras mais de 100 pessoas que 

atenderam à convocação da ré, constitui abuso de direito, nos termos do 

artigo 187 do Código Civil, que enseja a obrigação de reparar o dano moral 

sofrido pelo candidato ao emprego, nos termos do art. 186 do Código 

Civil”. (TRT/MG Nº: 00718-2006-089-03-00-9, DJ. 16/12/2006) “RECURSO 

DE REVISTA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO 

TRABALHO. A Justiça do Trabalho é competente para conhecer e julgar 

pedido relacionado a período pré-contratual, decorrente da não 

convocação de aprovados em concurso público realizado por sociedade 

de economia mista estadual.Exegese do Artigo 114 da CF/88. Recurso de 

revista não conhecido”. (TST-RR-758.787/2001.8, DJ. 03/12/2004)“ AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. A Constituição 

Federal, no art. 114, atribui à Justiça do Trabalho a competência para 

"conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e 

empregadores". Da norma ali inserta, depreende-se que os dissídios 

individuais entre os trabalhadores e empregadores abrangem, também, os 

decorrentes de danos morais praticados no âmbito da relação de 

emprego. Não há dúvida de que, in casu , a questão controvertida é 

oriunda da relação de emprego. Trata-se de dano extrapatrimonial 

sofridopelo empregado, quer provenha da fase pré-contratual quer da 

contratual ou pós-contratual, pois se refere ao contrato de trabalho. 

Registre-sepronunciamento do STF, em acórdão da lavra do Ministro 

Sepúlveda Pertence, no qual se concluiu não ser relevante para fixação 

da competência daJustiça do Trabalho que a solução da lide remeta a 

normas de Direito Civil, mas que o fundamento do pedido se assente na 

relação de emprego, inserindo-se no contrato de trabalho (Conflito de 

Jurisdição nº 6.959-6, Distrito Federal). Da mesma forma, para perquirir-se 

acerca da prescrição aplicável, há considerar em que se assenta o 

fundamento do pedido. Incensurável a conclusão regional, de que o prazo 

prescricional aplicável à espécie é o previsto no art. 7º, XXIX, da 

Constituição Federal. Recurso conhecido e desprovido. ” 

(TST-RR-86054/2003-900-04-00.7, DJ - 02/04/2004)“RECURSO DE 

REVISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL. A competência da Justiça do Trabalho para dirimir os 

dissídios motivados por dano moral não se estabelece linearmente, mas 

emdecorrência da situação jurídica em que se encontra o trabalhador, nos 

períodos pré-contratual, contratual e pós-contratual e do nexo de causa e 

efeito entre a lesão perpetrada e o vínculo de emprego. Recurso de 

revista conhecido e não provido.” (TST-RR-779.846/2001.2, 

DJ.21/03/2003) DISPOSITIVO Isto posto, DECLARO a incompetência deste 

Juízo para processar e julgar o presente feito, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, o que faço 

com fulcro no art. 51, II da Lei nº 9.099/95 e do art. 485, inciso IV, do CPC. 

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

anotações necessárias. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Decorrido o prazo 
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recursal sem impugnação à sentença, arquive-se com as baixas 

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

o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Homologada, intimem-se 

as partes. 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: 1001885-45.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1001885-45.2017.8.11.0037 Promovente: MARIA DAS 

GRACAS DA SILVA Promovido: TIM CELULAR 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 a 

condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos 

materiais e morais, sob o argumento de que sofreu cobranças indevidas 

de faturas de consumo com aumentos superiores ao contratado. A 

Reclamada sustenta, em síntese, que os valores dos planos, 

principalmente os contratados a tantos anos, sofrem alterações em seus 

valores, visto que há o reajuste anual. 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 fatura de cobrança e os 

protocolos solicitando atendimento. 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 apresentou as solicitações de atendimento quanto 

os números de protocolos apresentados pela Promovente. Entretanto, 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. Ademais, 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 PARCIAL PROCEDENCIA 

dos pedidos da exordial para: A) DETERMINAR o refaturamento dos 

débitos a partir de 10/06/2016 para que faça constar nas referidas 

faturas, de acordo com os serviços contratados, o valor de R$ 19,90 

(dezenove reais e noventa centavos); B) 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 

danoso 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: 1003556-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DE SOUZA RAMOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELIANE ANDREA MANOEL OAB - MT13907/B (ADVOGADO)

MIRANDA DE OLIVEIRA OAB - MT13300/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AX - CENTRO DE ESTUDOS DA SAUDE LTDA. - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA AMELIA MACEDO ROMANINI OAB - PR44423 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº: 1003556-06.2017.8.11.0037 Promovente: MONICA DE 

SOUZA RAMOS OLIVEIRA Promovido: AX - CENTRO DE ESTUDOS DA 

SAUDE LTDA. - EPP 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 a Reclamante que 

celebrou com a Reclamada contrato de prestação de serviços 

educacionais, sendo informada inicialmente sobre a pendência de 

disciplinas, considerando que a efetivação de matrícula se deu após o 

inicio do curso, entretanto, aduz que quando solicitado, foi surpreendida 

com cobranças relativas as matérias pendentes, e, além disso, cobrança 

para entrega do trabalho de conclusão de curso, uma vez que 

tratavam-se de serviços já inclusos em contrato, em razão disso requer a 

condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais. A reclamada, em sede de contestação, alega que de acordo com 

disposto em contrato, os serviços contratados foram disponibilizados 

dentro do prazo estipulado em contrato, ou seja, agosto de 2016, sendo 

que a Reclamante buscou pelos serviços somente em dezembro de 2016, 

além disso, aduz que deixou de apresentar trabalho de conclusão de 

curso no prazo estipulado, 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 que se trata de cobranças indevidas por parte de Requerida, 

deixou de comprovar o fato, visto que não juntou aos autos qualquer 

documento que comprovasse o cumprimento das obrigações pactuadas, 

ou seja, a entrega do trabalho de conclusão de curso, dentro do prazo 

estipulado, bem como a solicitação de reposição de matéria pendente nos 

termos do contrato celebrado. 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. REVOGO a liminar concedida em ID 9360094. 

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
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000588-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE ANDRADE CASTRO (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):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1000588-03.2017.8.11.0037 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 de que sofreu 

abalo em sua honra ante a falha na prestação de serviços por parte da 

reclamada, devido à irregular manutenção de uma linha telefônica móvel. 

Afirma o reclamante que é cliente da requerida, através do número (66) 

9813-5500 e que teria uma outra linha, que compartilhava do mesmo plano, 

sendo um número agregado, qual seja (66) 9910-0301. Alega que solicitou 

o cancelamento de seu plano e só foi cancelado um dos números, 

gerando cobranças irregulares no outro, motivo pelo qual sustenta ser 

inexistente a dívida cobrada. A requerida contesta, alegando que não há 

que se falar em falha na prestação de serviço, já que somente o número 

(66) 9813-5500 teria sido cancelado, mantendo a segunda linha, onde 

ocorreu a utilização regular dos serviços prestados através desta, sendo 

as cobranças e a negativação regulares, ante a utilização dos serviços e 

a inadimplência. Razão assiste à reclamada, pois a mesma comprovou que 

os serviços foram utilizados normalmente no período, através da linha (66) 

9910-0301. Sendo importante destacar que, mesmo que o autor alegue 

que acreditava ou requereu que esta linha também estivesse cancelada, 

uma vez utilizado o serviço, através de chamadas telefônicas e internet, a 

contraprestação é devida. Tendo a reclamada juntado faturas com extrato 

de utilização, documentos que comprovam a regularidade dos serviços 

prestados, a improcedência é medida que 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

Processo Número: 8012266-27.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA MOURA BARRETO OAB - MT0019488S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8012266-27.2016.8.11.0037 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 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 o reclamante que possui linha de telefonia 

móvel junto a reclamada desde 2012, sob n° (66) 99985-3372, na 

modalidade pré-paga, e que passou a ser cobrado por uma suposta linha 

fixa à qual não aderiu, sendo que desde então seu telefone móvel não 

aceita mais inserir créditos, de modo que não consegue fazer ligações, 

porém consegue receber. Informa que em virtude dessa alteração, sofreu 

sérios prejuízos, pois depende do telefone para trabalhar. A reclamada 

alega que ao contrário do alegado na petição inicial, a linha em comento foi 

alterada para a modalidade controle, em razão de solicitação do próprio 

Autor, e que não se há falar em alteração e cobranças indevidas ou em 

danos morais. Da análise dos autos, verifica-se que acerca da alegação 

da requerida de que o autor 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 do 

promovente. Isso porque não trouxe aos autos nenhuma prova ou 

alegação capaz de comprovar que existiu o requerimento do autor 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 o autor 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$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, 

para: 1) determinar que reclamada regularize a linha telefônica móvel (66) 

99985-3372, na modalidade pré-paga, para que aceite créditos e volte a 

realizar regularmente ligações, ratificando os termos da antecipação de 

tutela concedida; 2) 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: 1000589-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES DE AQUINO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNAN AMARAL TOLEDO OAB - MT0009206A (ADVOGADO)

GARCEZ TOLEDO PIZZA OAB - MT8675/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1000589-85.2017.8.11.0037 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 recebeu cobranças referentes a um cartão de 

crédito, no valor de R$ 1976,70 (mil novecentos e setenta e seis reais e 

setenta centavos), devido a um débito que não reconhece. Afirma que 

apesar de ter realizado algumas compras junto a Drogaria Ultra Popular, 

todas as faturas foram pagas regularmente. A requerida por sua vez, 

contesta as alegações do requerente, alegando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato firmado com o requerente, e da 

inadimplência do mesmo. Aduz, que a cobrança e a negativação são 

legítimas, ante a inadimplência da parte requerente, conforme faz prova 

através de algumas notas fiscais de compras, devidamente assinadas 

pelo requerente e anexadas com a contestação. Aduz, que a negativação 

é legítima, ante a inadimplência. A parte autora, por sua vez, impugnou à 

contestação, afirmando que reconhece a contratação do cartão, e a 

realização de compras junto a Drogaria Ultra Popular, mas sustenta que 

realizou o pagamento de todas as faturas geradas, e que não encontra-se 

inadimplente, juntando aos autos comprovantes de pagamento referente 

as faturas dos meses de fevereiro, abril, maio, junho e julho de 2016. 

Examinando o conjunto probatório, verifica-se que a negativação efetivada 

no nome do autor foi referente a um débito datado de novembro de 2015, 

no valor de R$ 308,78 (trezentos e oito reais e setenta e oito centavos), 

bem como que não há nos autos comprovante de pagamento referente a 

este débito, motivo pelo qual não há que se falar em negativação ou 

cobrança indevidas. Uma vez provada à utilização do cartão de crédito, e 

tendo a requerida apontado relação de compras em que constam débitos 

sem comprovantes de pagamento, resta provada 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. 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, 27.02.2018 Eviner Valério – Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012236-89.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL NETO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ ALVES DE MORIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8012236-89.2016.8.11.0037 REQUERENTE: GABRIEL NETO 

PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: JUAREZ ALVES DE MORIS 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 morais e materiais, pois 

o veículo de sua propriedade (bicicleta), se envolveu em acidente de 

trânsito, com veículo de propriedade da reclamada. Argumenta que o 

reclamado estava alcoolizado no dia do acidente e, em nenhum momento, 

se prontificou em auxiliar com os danos causados ao autor. A parte 

reclamada, em sua peça de defesa, tece inúmeros argumentos, pugnando 

pela improcedência dos pedidos. Contudo, apenas em análise a 

distribuição dinâmica do ônus de prova, vejo que o Reclamado 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 da bicicleta do reclamante, bem como outros prejuízos. 

Infere-se, portanto, que a reclamada é a responsável pelo pagamento do 

conserto da bicicleta 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. Na hipótese 

presente, infere-se que a reclamada agiu com culpa grave. O fato de se 

omitir diante de um acidente automobilístico, no qual tinha responsabilidade, 

é fato grave. Entendo como justo o orçamento da bicicleta trazido na 

inicial, bem como os gastos com radiografia. No entanto, o gasto com o 

celular, entendo que não é devido, visto que o autor não trouxe uma nota 

fiscal comprovando que possuía o bem, não servindo o orçamento para 

comprovar o referido dano material. Ante o exposto, somados, o 

orçamento do conserto da bicicleta e da radiografia, totalizam o dano 

material em R$ 602,89 (seiscentos e dois reais e oitenta e nove centavos). 

Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão formulada na 

inicial, para condenar a reclamada a pagar ao reclamante, R$ 602,89 

(seiscentos e dois reais e oitenta e nove centavos), em danos materiais, a 

ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do evento danoso e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Julgo 

improcedente o pedido de dano moral, visto que não houve gravidade 

física que trouxesse sofrimento intenso ao reclamante. 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: 8012074-94.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILMA MENEZES BERTOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI OAB - MT12163/O (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8012074-94.2016.8.11.0037 REQUERENTE: WILMA MENEZES 

BERTOTTI REQUERIDO: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A Processo 

nº 8012074-94.2016.8.11.0037 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 solicitou 

o cancelamento do plano que tinha com a requerida. Contudo, alega que 

as cobranças permaneceram mesmo após o fim do contrato. Requer 
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indenização por danos morais. Não obstante o Código de Defesa do 

Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter 

absoluto. No caso, negando a empresa reclamada os referidos fatos, não 

cabe inversão do ônus da prova, porque não se pode exigir da ré a 

produção de prova negativa, tendo em vista se afigurar impossível 

provar-se a não ocorrência de um determinado fato. Ademais, 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. 

Assim, ante a ausência de provas em contrário, presume-se verdadeira a 

versão apresentada pela reclamada. A consequência do descumprimento 

do ônus mencionado é a improcedência do pedido, já que meras 

alegações são insuficientes. Pelo exposto, julgo improcedentes as 

pretensões deduzidas na inicial. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 27.02.2018 Eviner Valério – Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010364-39.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AVELINE GAIL CALIXTO OAB - MT13476/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA GARCEZ LOPES DE SOUZA OAB - SP0208371A 

(ADVOGADO)

GABRIELA PACIELLO DE OLIVEIRA BOCK OAB - RJ0099311A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010364-39.2016.8.11.0037 REQUERENTE: ANA ROSA DOS 

SANTOS REQUERIDO: CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO 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. Pleiteia a parte reclamante 

indenização por danos morais, ao argumento de que foi vítima de uma 

“venda casada” com da Reclamada, no parcelamento de uma compra com 

cartão de crédito emitido pela Reclamada. Alega que só ao final dos 

pagamentos das parcelas percebeu que havia contratado um seguro, sem 

que houvesse manifestado o interesse para tal. Pois bem. Adianto que não 

há como acolher o pedido inicial, senão vejamos. No caso em apreço, a 

parte reclamante não logrou êxito em comprovar a falha na prestação do 

serviço por parte da reclamada, inexistindo, destarte, configuração de 

qualquer ato ilícito, o que torna despiciendo cogitar-se sobre o elemento 

culpa. Verifica-se que, após aceitar a proposta da contratação do cartão 

de crédito com a reclamada, é que a parte consumidora resolveu 

questioná-la judicialmente, sem ao menos demonstrar que tentou afastá-la 

administrativamente, pois não citou número de protocolo de atendimento e 

nem datas que alega ter feito contato com a parte reclamada para 

solucionar o problema. 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. 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. Ocorre que, in 

casu, não há prova nos autos do constrangimento ou transtorno que 

pudesse ensejar a compensação pecuniária a título de danos morais, não 

havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão indenizatória. A 

cobrança de valor securitário, por si só, não enseja abalo moral. Os fatos 

retratados nos autos se inserem em frustrações do cotidiano e, por isso, 

não há falar em danos morais a serem indenizados. Ademais, o valor do 

seguro contratado é ínfimo, perto do valor das compras realizadas junto à 

Reclamada. Entendo que inexiste qualquer dano, ofensa, constrangimento 

ou humilhação sofrido pela parte reclamante, razão pela qual não há que 

se falar em lesão moral indenizável. Em caso análogo, a Turma Recursal 

Única deste Estado decidiu: RECURSO INOMINADO - CARTÃO DE CRÉDITO 

- COBRANÇA DE SEGURO E DE OUTRAS TARIFAS NÃO CONTRATADAS 

POR MAIS DE TRÊS ANOS NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE PROVA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA DURANTE O 

PERÍODO EM QUE PERDURARAM AS COBRANÇAS - CONSUMIDOR 

PROTEGIDO NO CASO DE ACONTECIMENTO DE SINISTRO - DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA - 

RECURSO PROVIDO. 1. Se somente depois de decorrido mais de 03 (três) 

anos da primeira cobrança na fatura do cartão de crédito da despesa 

denominada ?seguro perda e roubo?, e de outras tarifas, que não 

ultrapassam o valor de mensal de R$ 4,00 é que o consumidor resolveu 

questioná-la judicialmente, sem ao menos demonstrar que tentou afastá-la 

administrativamente, pois não citou número de protocolo de atendimento e 

nem datas que alega ter contatado a Recorrida para solucionar o 

problema, sendo que com relação a cobrança do seguro, em tese, 

permaneceu protegido durante todo esse período, com direito a 

indenização se por ventura tivesse ocorrido algum dos sinistros previstos 

nas garantias do contrato. 2. Ausente à prova de que a consumidora 

buscou solucionar o problema administrativamente, a simples cobrança e o 

seu respectivo pagamento, ainda que por serviços supostamente não 

contratados, não é suficiente para gerar direito a reparação por dano 

moral, por caracterizar mero aborrecimento. 3. Cobrança de anuidade do 

cartão e de encargos financeiros decorrentes do pagamento com atraso 

da fatura constitui exercício regular de direito, não dá ensejo a restituição 

do valor pago e nem gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral. 

4. ?Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de 

fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, 

entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas 

e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se 

assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, 

ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais 

aborrecimentos.? (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade 

civil, 2ª ed., p. 78. Malheiros Editores). 5. A sentença que julgou 

parcialmente procedente a pretensão inicial, somente para o fim de 

rescindir judicialmente o contrato de seguro questionado, a partir da 

decisão ora recorrida, 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. A súmula do julgamento serve de 

acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 6. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a 

execução em face ao disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50.? (Recurso 

Inominado n. 307918320118110001/2013, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 12/09/2013, Data da 

publicação no DJE 12/09/2013) Desta feita, os elementos constantes dos 

autos não são suficientes para deferimento do pleito. Pelo exposto, julgo 

improcedentes as pretensões deduzidas na inicial. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 27.02.2018 Eviner Valério – Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000325-05.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI CASTRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENNYNK FERNANDO PRATES OAB - MT0020967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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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: 1000325-05.2016.8.11.0037 REQUERENTE: ROSELI CASTRO 

DA COSTA 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, 

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. Compulsando os autos verifico que as reclamadas 

compareceram à audiência de conciliação (ID 5069291), contudo, não 

apresentaram defesa no prazo legal. Desta forma, entendo que a 

decretação da sua revelia no presente caso é medida de rigor, nos termos 

do art. 20, caput, da lei 9.099/95. Nesse sentido, prevê a súmula 11 da 

Turma Recursal de MT: SÚMULA 11: A contestação será apresentada no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena 

de revelia. Assim sendo a 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, 

confessando, portanto, a matéria fática. Passo ao mérito. 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 aos serviços educacionais. Entretanto, não provou a 

qual mensalidade se refere o débito. 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) declarar inexigível o débito mencionado na 

inicial (R$ 1.496,97, data de inclusão 17.06.2016) 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. 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: 1000448-03.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARINILCE FARIAS DA SILVA BRAVIN (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000448-03.2016.8.11.0037 REQUERENTE: MARINILCE FARIAS 

DA SILVA BRAVIN 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 caminha 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102081/3/2018 Página 83 de 477



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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000509-58.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH GARCIA CAETANO (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000509-58.2016.8.11.0037 REQUERENTE: SARAH GARCIA 

CAETANO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Processo nº 

1000509-58.2016.8.11.0037 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. 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 caminha 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-73.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANILDO MENEZES BARBOSA (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000508-73.2016.8.11.0037 REQUERENTE: ANILDO MENEZES 

BARBOSA 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 
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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 caminha 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000491-37.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA ROSA PORTELLA (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000491-37.2016.8.11.0037 REQUERENTE: VANESSA ROSA 

PORTELLA 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 caminha 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000452-40.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELINE BARBOZA TEIXEIRA (REQUERENTE)
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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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000452-40.2016.8.11.0037 REQUERENTE: ELINE BARBOZA 

TEIXEIRA 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. 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 caminha 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011298-94.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EUDENIS SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE SCHAFER BARCHET OAB - MT0014632A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO FINANCE PROMOTORA DE CREDITO LTDA. (REQUERIDO)

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011298-94.2016.8.11.0037 Reclamante: EUDENIS SANTOS DE ALMEIDA 

Reclamadas: SUBMARINO FINANCE PROMOTORA DE CREDITO LTDA e 

BANCO CETELEM S.A 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, 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. Informa a parte reclamante que seu cartão de crédito venceu, 

requerendo outro, todavia, até o ajuizamento da ação não recebeu a 

tarjeta, em ato contínuo, começaram a chegar cobranças via ligações 

telefônicas, por e-mail e por correio, referente ao citado cartão de crédito 

solicitado e não entregue ao autor, que o requerente entrou em contato 

para promover o cancelamento da solicitação de pedido do cartão de 

crédito, as reclamadas informaram que não poderiam efetuar o 

cancelamento porque haviam débitos em aberto, originados pelas taxas de 

anuidade, e que essa dívida deveria ser quitada, que teve seu nome 

negativado pela reclamada BANCO CETELEM. Liminar deferida. A 

reclamada B2W – COMPANHIA DIGITAL alega preliminar e no mérito que a 

culpa é exclusiva do consumidor ou terceiro e aduz a inocorrência de 

danos morais. BANCO CETELEM sustenta preliminar e no mérito que 

houveram várias malsucedidas tentativas de entrega do cartão, que por 

fim, a tarifa referente a anuidade do cartão é perfeitamente devida, posto 

que o autor contratou o cartão. É o breve relato. Da Preliminar. A preliminar 

de ilegitimidade passiva arguida pela reclamada SUBMARINO FINANCE 

PROMOTORA DE CREDITO LTDA merece prosperar, posto que o registro 

de negativação foi efetivado pela contestante, não tendo participado na 

conduta questionada nesta demanda. Acolho a preliminar arguida, para o 

fim de exclui-la da demanda. Decido. A parte reclamante comprovou o 

vencimento da tarjeta do cartão de crédito e consequente solicitação de 

novo cartão, de outra banda a reclamada não logrou êxito em comprovar o 

envio e entrega do cartão, destarte, incabível a cobrança de juros, 

encargos ou quaisquer emolumentos decorrentes do uso do referido, vez 

que a parte autora sequer recebeu o produto. No mesmo diapasão, se 

ilegal a cobrança, ilegal também a negativação no presente caso. Concluo 

que a negativação realizada foi indevida. A negativação indevida é dano 

de natureza in re ipsa, que dispensa comprovação da ocorrência do 

abalo, pois presumidamente afeta a dignidade da pessoa humana ao incluir 

nome de adimplente em cadastro de inadimplentes. 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, 
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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).” 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, conforme 

pontua a jurisprudência: Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, 

em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na 

tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se 

o dano moral, passível de indenização (STJ, RESP., 4ª Turma, Rel. Min. 

Barros Monteiro, julgado em 18/02/1992 – RSTJ 34/285). 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. Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é 

aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa 

proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve 

arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja 

compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e 

duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade 

econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e 

outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de 

Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) 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, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva arguida 

pela reclamada SUBMARINO FINANCE PROMOTORA DE CREDITO LTDA e 

julgo 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 confirmar a liminar deferida ab initio, declarar 

inexigível o débito discutido na presente demanda e condenar a reclamada 

ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito 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. 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, 26 de fevereiro de 2.017. 

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, 26 de 

fevereiro de 2.017. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010581-82.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ASSIS PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO)

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010581-82.2016.8.11.0037 Reclamante: ROBSON ASSIS PIRES 

Reclamada: CNOVA COMERCIO ELETRONICO 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. 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. O Requerente no dia 22/10/2015 

navegou no site de comércio eletrônico da Requerida. Momento este, que 

se deparou com a oferta de um aparelho TELEVISOR SMART TV LED 

CURVD ULTRA 4K SAMSUNG 55 POLEGADA, no valor de R$ 1.549,00 

conforme print da tela em anexo. Ocorre que ao clicar no produto para daí 

então abrir a tela de compra, estranhamente a página era automaticamente 

redirecionada a outra página, onde, pasme, o valor do aparelho estava 

abusivamente elevado a R$ 4.795,67, o que configura propaganda 

enganosa. Requer indenização por danos morais. Se defende a parte 

reclamada sustentando que o fato de um produto apresentar problemas 

eventuais e de fácil resolução, caso houvesse realmente ocorrido, jamais 

acarretaria um dano à parte autora, não ensejando nenhuma indenização, 

tendo em vista que estaria se tratando de mero aborrecimento ou 

descontentamento da vida cotidiana. É o breve relato. Decido. O que se 

depreende do caso em tela é que a parte reclamante noticiou suposta 

publicidade enganosa veiculada através da rede mundial de 

computadores, motivo pelo qual requer indenização vez que teria sido 

atingido moralmente. Pois bem. A 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça 

do Estado de Minas Gerais, confirmou a sentença do juiz da Vara Cível da 

Comarca de Santa Vitória no Processo nº 0126755-77.2006.8.13.0598: “A 

publicidade enganosa é aquela que provoca uma distorção no processo 

decisório do consumidor, levando-o a adquirir produtos e serviços que, se 

estivesse melhor informado, possivelmente não o faria. Em princípio, o 

ilícito contratual não enseja dano moral indenizável, a menos que se 

evidencie a sua repercussão negativa no patrimônio imaterial do 

consumidor.” No caso em tela, o reclamante em decorrência da suposta 

publicidade ilegal não adquiriu nenhum produto, ou foi efetivamente lesado, 

destarte, inexistente o dever de indenizar. Assim, não há falar em 

publicidade enganosa, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

reclamada. Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na 
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inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. 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, 26 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, 26 de fevereiro de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011605-48.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA SALETE MIRANDA DE BRITTES (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:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011605-48.2016.8.11.0037 REQUERENTE: LUIZA SALETE 

MIRANDA DE BRITTES REQUERIDO: EDITORA GLOBO S/A Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. O caso se refere à 

Reclamação, visando receber indenização pelos danos morais e materiais 

causados pela Reclamada, em razão de ter sido surpreendida com 

cobrança, em sua fatura do cartão de crédito, no valor total de R$ 583,70 

(quinhentos e oitenta e três reais e setenta centavos), por serviço não 

contratado. A reclamada na sua peça contestatória, discorreu que inexiste 

qualquer tipo de dano a ser indenizável, e confirma que não há nenhuma 

contratação por parte da reclamante. Discorreu quanto a ausência dos 

pressupostos do dever de indenizar. Requer ao final, a improcedência da 

ação. Das provas coligidas ao processo pelas partes litigantes, tenho 

comigo data vênia, que razão assiste a parte reclamante. A análise da 

responsabilidade civil por atos ilícitos praticados envolve a apuração de 04 

(quatro) elementos: Uma conduta, um resultado danoso, um nexo de 

causalidade entre aquela ação ou omissão e o dano dela resultante, e, por 

fim, um elemento subjetivo que permeie a conduta do agente, a culpa. No 

caso vertente, verifica-se, portanto, que a parte Reclamada não se 

desincumbiu a contento do ônus que lhe competia de fazer prova capaz 

de confrontar a versão verossímil apresentada pela parte Reclamante 

quanto a não contratação dos produtos, perfazendo evidente que a 

empresa reclamada ofendeu claramente o art. 39, III do CDC, o qual impede 

esse tipo de tratamento dispensado ao consumidor. Ora, o direito e o 

interesse em contratar ou manter-se contratado, assumindo obrigações, é 

ato personalíssimo que deve ser respeitado, restando suficientemente 

comprovado o agir culposo da Reclamada ao deixar de envidar esforços 

em fazer valer a vontade da parte Autora na negativa de contratação, ao 

passo que caracterizada está a falha na prestação de serviços, e, em 

decorrência da responsabilidade objetiva, deverá responder pelos danos 

causados ao consumidor, independente da existência ou não de culpa, na 

forma dos arts. 14 e 18 do CDC, bastando para tanto, a existência de nexo 

de causalidade entre o evidente defeito do serviço prestado e o dano 

causado, o que restou devidamente comprovado. Neste particular, uma 

vez negado pela parte Reclamante, a dívida que lhe fora imputada pela 

Reclamada e, sendo ela parte nitidamente hipossuficiente na relação de 

consumo, é ônus da Reclamada comprovar a regularidade da contratação, 

o que poderia ter sido facilmente demonstrado com a juntada do referido 

áudio da gravação telefônica, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Mormente, há que se ressaltar que a 

prática de contratação por intermédio do sistema de call center é 

comezinho dentre as empresas do ramo de atuação da Reclamada, 

tornando-se extremamente frágil e suscetível de fraude, sendo certo que 

ao optarem por tal sistema de captação de clientes, assume o risco dele 

decorrente. É a teoria do risco da atividade negocial, preconizada no artigo 

927 do Código Civil. Ainda, 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. Em razão ao dano moral, não assiste razão a 

parte ré quando diz da sua inexistência, pois não houve ilicitude da sua 

parte, mas o fato da Reclamada ter enviado o produto e as cobranças, 

SEM A SUA AUTORIZAÇÃO, já é suficiente para configurar o dano moral, 

pois 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. Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela 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. Nesse sentido, ainda, a declaração de 

inexigibilidade do débito, com a consequente devolução dos valores 

pagamento pela parte autora é medida que se impõe. A restituição deverá 

ocorrer na forma simples, uma vez que ausentes os requisitos do art. 42 

do Código de Defesa do Consumidor. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inaugural, para confirmar a liminar deferida (id 3619423) e: a) DECLARAR 

a inexistência de relação jurídica em relação ao contrato de assinatura de 

revistas, objeto da presente lide; b) CONDENAR o reclamado a restituir o 

valor de R$ 583,70 (quinhentos e oitenta e três reais e setenta centavos), 

corrigidos monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE a partir do 

desembolso, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês 

(CC, art. 406 c.c CTN, art. 161, § 1º), contados da data da citação; c) 

CONDENAR a parte reclamada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de 

mora de 1% a.m, a partir do evento danoso e correção monetária a partir 

desta data (súmula 362 do STJ). 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: 8012202-17.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA KOTULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (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

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8012202-17.2016.8.11.0037 Reclamante: ZELIA KOTULA Reclamada: 

AGUAS DE PRIMAVERA 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. 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 requerente que teve o 

fornecimento de água interrompido em outubro de 2016 por suposta 
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inadimplência do mês de abril de 2016, entretanto, a fatura havia sido 

devidamente paga. Citada e intimada a reclamada não compareceu na 

audiência de conciliação. É o breve relato. Decido. Diante da inércia da 

parte acionada prescreve a lei: 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 

conciliação, 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. A parte autora demonstrou em sua exordial 

que quitou devidamente a fatura com referência de abril de 2016, bem 

como comprovou o corte indevido, portanto, diante da ausência da prova 

em contrário, tenho que o corte foi ilegal. No presente caso houve falha na 

prestação do serviço da reclamada, na medida em que ceifou da parte 

reclamante essenciais serviços indevidamente e descumpriu o disposto na 

lei 8078/90: Art. 22. 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. Insta ressaltar 

que a responsabilidade da 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. Os 

artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: “Art. 

186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 

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. 

Saliento, 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 tranquilidade, 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)” Dessa forma, 

resta evidente a ocorrência de dano moral em razão da falha na prestação 

do serviço pela empresa reclamada. Ante ao exposto e por tudo que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo procedente do pedido inicial, para o fim de: Condenar 

a reclamada ao pagamento de R$ 80,00 (oitenta reais) a títulos de danos 

materiais, que deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice INPC e 

acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação válida. Condenar a 

reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos 

morais experimentados pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, e juros de 

1% ao mês desde o arbitramento, conforme súmula 362 do STJ. 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, 26 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, 26 de fevereiro de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010529-86.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IRACEMA MACEDO SANTANA DE SOUZA NETA OAB - BA22165 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010529-86.2016.8.11.0037 Reclamante: JOSE RODRIGUES Reclamadas: 

EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA 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, 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. Informa a parte reclamante que ao se 

dirigir à CDL para buscar informações sobre a negativação em seu nome, 

foi localizada a restrição realizada pela requerida, onde constam os 

seguintes dados do Autor: nome, data de nascimento, CPF e nome da mãe. 

Contudo, o endereço cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito é: 

Rua 27 de julho, nº. 47, Bairro Vila Nova, na cidade de Pindaí/BA. Contudo, 

o requerente jamais efetivou qualquer contrato com a requerida, sendo 

que nunca residiu no Estado da Bahia ou no endereço cadastrado os 

órgãos de proteção ao crédito. Esclarece, igualmente, que, jamais teve 

seus documentos furtados ou extraviados, fato que poderia justificar tal 

acontecimento. Liminar deferida. Sustenta a reclamada que a inscrição da 

parte autora junto a ré é antiga, datada de 1972, nunca havendo qualquer 

tipo de problema, não pode agora a parte autora alegar ser fraude, dessa 

forma, não pode a ré ser penalizada por sua conduta, absolutamente 

regular, que não deu causa ao resultado danoso alegado na inicial. 

Inexiste, assim, qualquer ato ilícito que possa ser imputado ao contestante, 

não há que se falar em obrigação de indenizar É o breve relato. Decido. A 

parte reclamante aduz desconhecer negócio com a empresa requerida, ou 

o endereço ensejador da dívida que deu azo a negativação, de outra 

banda a reclamada não comprovou minimamente a sua contratação ou 

outra prova que pudesse respaldar o apontamento negativo. 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. Concluo que a negativação realizada foi 

indevida. A negativação indevida é dano de natureza in re ipsa, que 

dispensa comprovação da ocorrência do abalo, pois presumidamente 

afeta a dignidade da pessoa humana ao incluir nome de adimplente em 

cadastro de inadimplentes. 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, 
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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).” 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, conforme pontua a jurisprudência: Dano moral 

puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação 

nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de 

uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização (STJ, 

RESP., 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, julgado em 18/02/1992 – RSTJ 

34/285). 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. Nessa trilha leciona 

SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, 

moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o 

juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo 

com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da 

conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela 

vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) 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 julgo 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 confirmar a liminar 

deferida ab initio, declarar inexigível o débito discutido na presente 

demanda e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis 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. 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, 26 de 

fevereiro de 2.017. 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, 26 de fevereiro de 2.017. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010708-25.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BORTOLANZA & MAHNIC LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

EDVALDO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0012175A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010708-25.2013.8.11.0037 

Promovente: BORTOLANZA & MAHNIC LTDA - ME Promovido: OI 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 BORTOLANZA & 

MAHNIC LTDA - ME em face de OI S.A. FUNDAMENTO E DECIDO É de 

conhecimento público, que a parte Reclamada/Devedora (OI S.A.), é 

beneficiária da recuperação judicial, deferida nos autos nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, da 7ª Vara Empresarial do Estado do Rio de 

Janeiro. Deste modo, aplicável à espécie o Enunciado nº 51/FONAJE: “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, como 

consignado na decisão em que admitida a recuperação judicial, 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. Nesse sentido: 

“Ementa: Embargos a execução. EMPRESA EM FASE DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EM JUÍZO UNIVERSAL QUE SE 

IMPÕE. APLICAÇÃO DA LEI 11.101/05 E ENUNCIADO N.º 51 DO FONAJE. 

SENTENÇA MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE. Estando a parte em 

recuperação judicial, o Juízo que a deferiu torna-se indivisível, motivo pelo 

qual havendo o título executivo, deve ocorrer a habilitação do crédito no 

Juízo Universal. Recurso Desprovido.” (TJ/RS – 1ª TR – RI nº 

0042041-98.2014.8.21.9000 – Rel. juiz Roberto Carvalho Fraga – j. 

30/06/2015) Sendo assim, já constituído o crédito em favor da parte 

Reclamante/Credora mediante sentença, e diante do óbice legal promovido 

pelo benefício da recuperação judicial, JULGO EXTINTO este feito, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 8º c.c. o art. 51, incisos II e IV, 

ambos da Lei n. 9.099/95 c.c. art. 6º, §4º c.c. o art. 52, III, da Lei nº 

11.101/2005 c.c. Enunciado 51/FONAJE. Expeça-se Certidão de Crédito, 

atualizada, do valor restante da condenação, em favor do Credor e, após, 

arquive-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, 26 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, 

26.02.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001195-16.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELDER DE JESUS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001195-16.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ELDER DE JESUS 

OLIVEIRA REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. PRELIMINAR - 
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NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA A preliminar de 

Incompetência deste Juízo ante a necessidade de produção de prova 

técnica deve ser afastada, haja vista que as provas constantes nos autos 

são suficientes para o deslinde da controvérsia. MÉRITO Noticia a parte 

reclamante que seus dados foram indevidamente incluídos nos órgãos de 

proteção ao crédito em decorrência de débitos que desconhece. A 

Reclamada apresentou contestação, aduzindo em apertada síntese que o 

débito é devido e oriundo da cessão de crédito decorrente de contrato que 

a parte autora possuía com a Caixa Econômica Federal. Para comprovar a 

existência do contrato e a origem da dívida contraída pela parte 

demandante, a reclamada apresentou aos autos declaração de cessão de 

crédito, referente as operação em nome da parte autora. A parte 

requerente não pugnou a referida declaração de cessão de crédito. Com 

efeito, a declaração de cessão de crédito apresentada pela reclamada, 

não deveria ser considerada para comprovar a relação contratual, se 

tivesse sido devidamente impugnada pela parte autora. Neste caso, a 

parte autora permaneceu inerte, assim presume-se verdadeiras as 

informações apresentadas e comprovadas nos autos pela requerida. 

Portanto, diferentemente do alegado pela parte autora, ficou comprovada a 

existência da dívida, não se podendo falar em inexistência de débito. 

Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO NEGATIVA DE CRÉDITO. CESSÃO 

DE CRÉDITOS. ATIVOS E BANCO DO BRASIL. COMPROVAÇÃO DA 

CESSÃO E DA ORIGEM DA DÍVIDA. DEVER DE INDENIZAR NÃO 

CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Irresignação apreciada na forma 

do artigo 557, do Código de Processo Civil. 2. Comprovada a origem da 

relação jurídica e dívida imputada ao autor, a qual foi cedida regularmente 

à ré, a inscrição em cadastro de devedores não representa ato ilícito. 

Exercício regular de direito. Dever de indenizar não configurado. Registro 

mantido. 3. A validade da cessão de crédito prescinde da notificação a 

que se refere o art. 290 do Código Civil. Precedentes. 4. Manutenção da 

sentença de improcedência. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO 

INTERNO. UNÂNIME. (Agravo Nº 70060198033, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado 

em 11/06/2014). 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 requerente o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do 

CPC/15. Ademais, o juiz não está obrigado a decidir contra o seu 

convencimento. Assim, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram 

aliados à prova produzida pela parte requerida, permite um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito 

provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. Presentes 

indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de crédito constitui 

exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. 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, 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

Processo Número: 8010932-60.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NOELSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM OAB - MT0012413S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010932-60.2013.8.11.0037 

Promovente: NOELSON FERREIRA DA SILVA Promovido: BANCO DO 

BRASIL Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por NOELSON 

FERREIRA DA SILVA em face de BANCO DO BRASIL. 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 dos pedidos 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. O autor alega 

que na data de 02/04/2013 havia comparecido na sede do Banco 

reclamado para efetuar uma transação bancária. Ocorre que na mesma 

data, por volta das 12h00min, o reclamante aduz ter recebido uma ligação 

do gerente do requerido, indagando e acusando o autor de ter se 

apropriado de um aparelho celular. O Banco réu, por sua vez, aduz que o 

reclamante não comprovou o dano sofrido, sendo assim não há dever em 

indenizar por parte da ré. Compulsando-se os autos verifico que o Banco 

requerido em nenhum momento contestou a ocorrência do fato, 

limitando-se a argumentar que o autor não comprovou o abalo moral 

sofrido. Analisando-se os documentos apresentados pelo autor, bem 

como o expediente juntado no ID de n° 3494931, constato que dia 

02/04/2013 houve a ligação do requerido através número (66) 3498-1199 

para o autor. Ademais, levando em consideração que o banco requerido 

em nenhum momento nega a ocorrência do fato, entendo que a acusação 

de fato aconteceu, o que causou sérios transtornos ao requerente e que 

devem ser indenizados. “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

ABORDAGEM DE PREPOSTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. 

INDEVIDA ACUSAÇÃO DE FURTO DE MERCADORIA. CONSTRANGIMENTO. 

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

MANUTENÇÃO. Hipótese em que a autora foi abordada por preposto do 

estabelecimento demandado por suspeita de furto de mercadoria, o que 

não se confirmou, impingindo à consumidora situação vexatória e de 

extremo constrangimento. Dano moral verificado em razão do próprio fato. 

Precedentes jurisprudenciais. Valor da condenação mantido em R$ 

7.000,00, eis que fixado de acordo com as peculiaridades do caso em 

concreto, bem assim observados os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade e a natureza jurídica da condenação RECURSO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70068768530, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado 

em 13/04/2016).” Quanto a responsabilidade do Banco, esta é objetiva, eis 

que o ato ilícito foi praticado por seu funcionário no exercício da função. 

Vejamos: “DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL. RECURSO 

DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE 

VALORES CONFIADOS A BANCÁRIO A TÍTULO DE INVESTIMENTO. 

RECONHECIMENTO DA AUTORIA E DO FATO NA SEARA CRIMINAL. 

APLICAÇÃO DO ART. 935 DO CC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATO 

ILÍCITO PRATICADO POR FUNCIONÁRIO DO BANCO RÉU NO EXERCÍCIO DE 

SUAS FUNÇÕES. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. AÇÃO DE 
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CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSOS 

PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME” 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. 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$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos 

morais. Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e: a) Condeno a promovida a pagar ao 

promovente a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, 

acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data desta 

sentença. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a 

análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 26 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, 

26.02.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003808-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS CANDEIA (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:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1003808-09.2017.8.11.0037 Reclamante: JEAN CARLOS CANDEIA 

Reclamadas: EDITORA DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 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, 

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. Informa a parte reclamante 

Alega a parte autora que apesar de ter realizado vestibular perante a 

reclamada, não realizou matrícula ou deve qualquer valor que pudesse 

ensejar registros negativos em seu nome. Liminar deferida. Sustenta a 

reclamada que o autor realizou pagamento do boleto referente a matrícula, 

ativando-a, momento em que todo o aparato de ensino foi devidamente 

disponibilizado ao aluno, informamos que foi realizado o pagamento via 

banco do boleto 01 na matrícula1271655601, após a baixa e confirmação 

da matrícula foi solicitado a recepção, gerando assim uma nova matrícula 

de nº: 1299829101, onde o valor pago foi transferido e baixado no boleto 

01 assim, ativando-a mesma e disponibilizando o serviço ao aluno. Não 

cabe à Instituição o ônus decorrente de responsabilidade exclusiva do 

contratante, que após a realização da matrícula, não realizou o 

procedimento necessário para o seu desligamento da Instituição É o breve 

relato. Decido. A parte reclamante aduz nunca ter efetivado contrato de 

prestação de serviços educacionais com a requerida, todavia, seu nome 

foi negativado por inadimplência de algo que nunca contratou, a requerida 

resiste as alegações, insistindo em ter firmado contrato com o 

demandante, porém, não comprovou sua alegação trazendo o referido 

contrato aos autos. 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. Concluo que 

a negativação realizada foi indevida. A negativação indevida é dano de 

natureza in re ipsa, que dispensa comprovação da ocorrência do abalo, 

pois presumidamente afeta a dignidade da pessoa humana ao incluir nome 

de adimplente em cadastro de inadimplentes. 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).” 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, conforme 

pontua a jurisprudência: Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, 

em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na 

tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se 

o dano moral, passível de indenização (STJ, RESP., 4ª Turma, Rel. Min. 

Barros Monteiro, julgado em 18/02/1992 – RSTJ 34/285). 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. Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é 

aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa 

proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve 

arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja 

compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e 

duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade 

econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e 

outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de 

Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) 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 
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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 julgo 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 confirmar a liminar 

deferida ab initio, declarar inexigível o débito discutido na presente 

demanda e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito 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. 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, 26 de 

fevereiro de 2.017. 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, 26 de fevereiro de 2.017. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012155-43.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA APARECIDA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0019365A (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

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8012155-43.2016.8.11.0037 Reclamante: ADRIANA APARECIDA MOURA 

Reclamada: AGUAS DE PRIMAVERA 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. 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. Afirma a parte autora que no dia 06 de 

outubro de 2016, já no final do horário comercial, a parte promovente foi 

surpreendida com o corte indevido de sua unidade consumidora, vez que 

estava quites com a parte requerida. Se defende a parte reclamada 

alegando preliminar e no mérito que ao concluir que supostamente houve 

suspensão no fornecimento de água, a parte autora deveria ao menos 

comprovar sua alegação, uma vez que junta aos autos uma foto de um 

hidrômetros com o “lacre verde”, sem ao menos ser possível visualizar o 

número de identificação constado nele. Da mesma maneira que a parte 

autora não demonstra que de fato houve corte. É o breve relato. Decido. O 

que se depreende do caso em tela é que a parte reclamante noticiou 

suposto corte indevido de fornecimento de água, motivo pelo qual requer 

indenização. Compulsando os autos não verifico prova cabal do corte, não 

se pode auferir que hidrômetro na foto anexada se refere ao equipamento 

hidráulico instalado na residência da parte autora, muito menos a data que 

foi tirado o retrato, destarte, impossível averiguar qualquer ilegalidade 

ventilada. Assim, não há falar em corte ilegal de fornecimento de água, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilicitude no proceder da parte reclamada. 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. 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, 26 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, 26 de fevereiro de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011105-16.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEILTON PAULA DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL E TECNICA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011105-16.2015.8.11.0037 Promovente: NEILTON PAULA DA SILVA 

JUNIOR Promovido: SOCIEDADE EDUCACIONAL E TECNICA LTDA 

SENTENÇA Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Mesmo intimada a parte promovente permaneceu inerte sem se 

manifestar. Conforme bem preceitua o inciso III do artigo 485 do Código de 

Processo Civil: “Art. 485. Extingue-se o processo, sem julgamento do 

mérito: (...) III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe 

competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”. No caso 

em tela verifica-se que a parte quedou-se silente nos autos quando 

oportuno se manifestar, não havendo motivos para que a demanda exista 

indefinidamente na máquina do Poder Judiciário, visto não cumprir seu 

papel fundamental. Desta forma, não há motivos para que este processo 

continue tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter 

interesse em seu término permaneceu inerte. Ante o exposto, com fulcro 

no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, julgo extinto o feito, 

haja vista o abandono da causa. 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, 26 de agosto 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, 26 de agosto 

de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003500-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE PEREIRA LAROCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1003500-70.2017.8.11.0037 Requerente: DAIANE PEREIRA 

LAROCA Requerido: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE 

Vistos etc. Em analise à pretensão inicial tem-se pelo indeferimento da 

petição inicial de acordo com o artigo 330, inciso II, CPC, visto ser a parte 

Reclamada manifestamente ilegítima, considerando que a empresa não foi 

responsável pela inclusão da negativação do nome da parte Reclamante 

nos cadastros de proteção ao crédito. Dessa feita, estabelece o art. 330 

do Código de Processo Civil que a petição inicial será indeferida: Art. 330 - 

A petição inicial será indeferida quando: (...) II - a parte for manifestamente 

ilegítima; (...) Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CANCELAMENTO DE 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CADASTRO 

EFETUADO POR OUTRA EMPRESA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO 
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RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO. Impõe-se o reconhecimento da 

ilegitimidade passiva da empresa que não foi responsável pela inclusão da 

negativação do nome da parte nos cadastros de proteção ao crédito. (AI 

8942/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016) Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, tenho que a extinção do 

feito sem resolução do mérito é medida que se impõe. Pelas razões acima 

expostas, opino pelo INDEFERIMENTO da petição inicial e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem análise do mérito, 

com amparo no artigo 330, inciso II e art. 485, inciso I, todos, do Código de 

Processo Civil. 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, 

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: 1002176-45.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARIA DA SILVA BARBOSA (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):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1002176-45.2017.8.11.0037 Requerente: EVA MARIA DA 

SILVA BARBOSA Requerido: TELEFONICA BRASIL 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, ressalto que o pedido de desistência de ação, nos termos do 

Enunciado 90 do FONAJE só poderá ser homologado ante a ausência de 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária, o que não restou afastado 

nos presentes autos ante o conjunto probatório apresentado pelo 

Reclamado, razão pela qual indefiro o pedido de desistência formulado no 

Id 9434073. Afasto a preliminar de incompetência dos juizados especiais 

cíveis para julgar a demanda por necessidade de perícia, pois os 

documentos acostados aos autos são suficientes a solução da lide. 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 de telefonia, utilizando-se do mesmo, deixando, 

contudo, de adimplir com suas obrigações. 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 contrato devidamente assinado pelo Reclamante – Id nº 

9815219. 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. Corroborando: “CONSUMIDOR. 

BANCÁRIA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RÉ QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS 

PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 333, II DO CPC. 

COBRANÇAS DEVIDAS, RELATIVAS A SERVIÇOS CONTRATADOS. 

INADIMPLÊNCIA DA AUTORA, A QUAL CULMINOU EM RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO. INSCRIÇÕES PRÉ-EXISTENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 

DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. Relatou a autora que foi 

cadastrada indevidamente em rol de inadimplentes pela ré, sem que junto a 

esta possuísse dívidas. Requereu a declaração de inexistência de débitos 

e a indenização por danos morais. A ré se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe cabe, uma vez que trouxe aos autos cópias das faturas 

do cartão de crédito contratado, provando o uso (fl. 36/40) e áudio relativo 

à renegociação da dívida efetuada pela autora (fls. 32 e 34), o qual 

demonstra a legalidade das cobranças efetuadas. Em decorrência da 

comprovada legitimidade das cobranças, não há que se falar em 

condenação por danos morais, uma vez não cometido ato ilícito pela ré no 

caso concreto. (...). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005231980, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 

29/04/2015)”. 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, 27.02.2018 Eviner Valério – Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000614-98.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER BOMFIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000614-98.2017.8.11.0037 Reclamante: WAGNER BOMFIM DOS SANTOS 

Reclamadas: UNIC EDUCACIONAL LTDA 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, 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. Informa a parte reclamante que foi 

surpreendido com a informação de que seu nome consta no rol de 

inadimplentes da SERASA em virtude de uma suposta pendência 

financeira existente com a UNIC no valor de R$15,00 (quinze reais), 

desconhece a origem desse débito, já que sempre honrou com suas 

obrigações perante a UNIC. Liminar deferida. Citada e intimada a requerida 

permaneceu silente. É o breve relato. Decido. Citada e intimada para 

comparecer na audiência e se defender na lide a parte requerida 

quedou-se inerte. Diante da inércia da parte acionada prescreve a lei: 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, 
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reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz.” O Estado do Mato Grosso definiu 

o prazo para apresentação de defesa de cinco dias, contados da 

realização da audiência de conciliação, nos procedimentos em trâmite no 

Juizado Especial Cível. Trata-se, pois, da disposição contida no enunciado 

quatro, editado nos Encontros de Juízes dos Juizados Especiais, que 

estabelece in verbis: “Enunciado 4 – A Contestação será apresentada no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena 

de Revelia”. Assim, não tendo sido sequer alegado motivo de força maior 

ou impedimento escusável para a ausência da parte ré na audiência de 

conciliação, 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. A parte reclamante noticiou que frequentou a 

instituição de ensino superior demandada, se formando e quitando com 

todas suas obrigações financeiras, que desconhece qualquer dívida ou 

qualquer pendência que pudesse ensejar a anotação negativa em seu 

nome, por sua vez, a reclamada quedou-se inerte e não rebateu as 

acusações autorais. Concluo que a negativação realizada foi indevida. A 

negativação indevida é dano de natureza in re ipsa, que dispensa 

comprovação da ocorrência do abalo, pois presumidamente afeta a 

dignidade da pessoa humana ao incluir nome de adimplente em cadastro 

de inadimplentes. 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. 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 julgo 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 

confirmar a liminar deferida ab initio, declarar inexigível o débito discutido 

na presente demanda e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 

8.000,00 (oito 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. 

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, 26 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, 26 de fevereiro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000839-21.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROCHA DE SOUZA OAB - MT0012103S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000839-21.2017.8.11.0037 Reclamante: ELIANE FLORES Reclamadas: 

UNIC EDUCACIONAL LTDA 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, 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. Informa a parte reclamante que em 

decorrência de uma gravidez não realizou matrícula ou aditamento para o 

semestre subsequente perante a requerida, contudo, teve seu nome 

negativado indevidamente. Citada e intimada a requerida permaneceu 

silente. É o breve relato. Decido. Citada e intimada para comparecer na 

audiência e se defender na lide a parte requerida quedou-se inerte. Diante 

da inércia da parte acionada prescreve a lei: 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.” O Estado do Mato Grosso definiu 

o prazo para apresentação de defesa de cinco dias, contados da 

realização da audiência de conciliação, nos procedimentos em trâmite no 

Juizado Especial Cível. Trata-se, pois, da disposição contida no enunciado 

quatro, editado nos Encontros de Juízes dos Juizados Especiais, que 

estabelece in verbis: “Enunciado 4 – A Contestação será apresentada no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena 

de Revelia”. Assim, não tendo sido sequer alegado motivo de força maior 

ou impedimento escusável para a ausência da parte ré na audiência de 

conciliação, 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. A parte reclamante noticiou que frequentou a 

instituição de ensino superior demandada, porém, em decorrência de uma 

gravidez decidiu não fazer a matrícula para o próximo semestre, mas 

mesmo sem dever ou ser informada sobre a natureza do débito teve seu 

nome negativado. Concluo que a negativação realizada foi indevida. A 

negativação indevida é dano de natureza in re ipsa, que dispensa 

comprovação da ocorrência do abalo, pois presumidamente afeta a 

dignidade da pessoa humana ao incluir nome de adimplente em cadastro 

de inadimplentes. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102081/3/2018 Página 95 de 477



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. 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 julgo 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, determinando 

a exclusão do registro em qualquer órgão de proteção ao crédito e 

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. 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, 26 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, 26 de fevereiro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004645-64.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO FRANCISCO ACIOLY FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1004645-64.2017.8.11.0037 Requerente: EVERALDO 

FRANCISCO ACIOLY FILHO Requerido: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES 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 c/c indenização por danos 

morais que Everaldo Francisco Acioly Filho move em desfavor de Embratel 

TVSAT Telecomunicações S.A. Fundamento e decido. Pois bem. Consigno 

cuidar-se de relação de consumo. As condições maiores para a produção 

probatória, neste caso, estão com o reclamado; 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 

não possuir relação jurídica com o demandado. 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 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 caso, analisando os 

documentos juntados aos autos, em especial, o extrato de negativações, 

vê-se que a parte reclamante possui outras restrições preexistentes. 

Assim, ainda que ilegítima a negativação ora discutida, a honra objetiva da 

parte reclamante já estava lesada quando a reclamada efetuou a 

negativação, haja vista a existência de outras anotações anteriores à 

inscrição ora combatida. Aliás, nesse sentido, o entendimento sumulado 

pelo STJ, conforme se constata no verbete nº 385, cujo teor é o seguinte: 

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. (negritei e grifei). Logo, inexiste o 

dever de indenizar, mesmo porque não há notícia nos autos dando conta 

se tais negativações, preexistentes, estão sendo judicialmente 

questionadas. Diante do exposto, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural, para determinar 

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, e para declarar inexistente o débito 

sub judice, extinguindo o processo com resolução de mérito. 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 26 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: 1000976-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NILSON FAUSTINO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA BORGES REIS OAB - MT0019942A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000976-03.2017.8.11.0037 REQUERENTE: JOSE NILSON 

FAUSTINO DE LIMA REQUERIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. 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, pois as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. MÉRITO Noticia a parte reclamante que teria vivenciado 

situação constrangedora, quando a empresa ré inseriu seus dados no 

cadastro de proteção ao crédito por uma dívida que não lhe era exigível. A 

parte autora alega que o Promovente já efetuou compra de produtos junto 

à empresa Promovida, contudo, efetuou e efetua os pagamentos em dia, 

para comprovar suas alegações junta o comprovante de pagamento do 

carnê emitido pela empresa Promovida. Afirma que mesmo, com 

pagamento da dívida, o seu nome foi mantido nos órgãos restritivos ao 

crédito indevidamente. A empresa reclamada na sua contestação em 

suma, alega que não praticou ato ilícito e que a parte autora não 

comprovou o alegado abalo moral que alega ter sofrido. Analisado os 

autos verifico que razão assiste ao autor, tendo em vista que o pagamento 

do debito negativado foi devidamente quitado (último pagamento - 

06.01.2017), conforme comprovantes encartados no id 5560824, todavia a 

inscrição realizada em 21.10.2016 perdurou pelo menos até o deferimento 

da medida de Antecipação de tutela em 21.03.2017. É sabido que “quitada 

a dívida pelo devedor, a exclusão do seu nome deverá ser requerida pelo 

credor no prazo de 05 dias, contados da data em que houver o pagamento 

efetivo.”1 Cumpria à reclamada trazer aos autos documentos consistentes 

que pudessem justificar inequivocamente a manutenção da inscrição após 

o prazo de cinco dias do registro do pagamento, no entanto não cuidou de 

colacionar qualquer prova neste sentido, motivo pelo qual aceito como 

verdadeiros os fatos narrados na inicial. 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 negativou indevidamente o nome da parte reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Nesse sentido. “APELAÇÃO CÍVEL. 

SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. DANO MORAL IN RE IPSA. CABIMENTO. Dano moral. 

Constatado que os serviços cobrados pela requerida foram cancelados 

pelo consumidor, é indevida a cobrança dos mesmos, impondo-se a 

condenação da ré, por dano moral in re ipsa, em razão da cobrança 

indevida e da negativação em cadastro restritivo de crédito. Restituição em 

dobro dos valores pagos indevidamente. Possibilidade, nos termos do 

artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor. Quantum indenizatório. 

Manutenção da importância fixada na origem. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70040965303, Décima Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, 

Julgado em 26/01/2012) (grifei) No que pertine aos danos morais, a 

reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal de 1988, como 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. Ressalta-se que a parte reclamante é pessoa 

jurídica, sendo pacífico o entendimento de que a pessoa jurídica pode 

sofrer dano moral, consoante Súmula 227 do STJ. Nesse sentido, verbis: 

“RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO 

PEDIDO AFASTADA - PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO - INDENIZAÇÃO 

DEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA COMO VÍTIMA - 

CABIMENTO - SÚMULA 227 DO STJ - QUANTUM INDENIZATÓRIO A 

TÍTULO DE DANOS MORAIS MANTIDO - DANOS MATERIAIS NÃO 

COMPROVADOS - ÔNUS DA PROVA - RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Rejeita-se a preliminar de impossibilidade 

jurídica do pedido, quando este não encontra qualquer vedação legal. 2- É 

cabível a indenização por dano moral causado em razão de protesto 

indevido. 3- Dano moral in re ipsa, que dispensa comprovação da 

extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelo simples protesto 

indevido. 4- Possibilidade de a pessoa jurídica ser vítima de dano moral. 

Matéria superada ante a edição da Súmula 227 do Superior Tribunal de 

Justiça. 5- Quantum indenizatório a título de danos morais fixado em 

conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 6 

- O dano material trata-se de um prejuízo concreto, que exige prova 

efetiva de sua ocorrência, cujo ônus cabe a parte autora. Não havendo no 

caderno processual provas a respeito dos prejuízos suportados pela 

demandante, inviável emitir juízo condenatório a esse título.” (RNEI, 

804/2007, DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, 3ª TURMA 

RECURSAL, Data do Julgamento 11/10/2007, Data da publicação no DJE 

25/10/2007) Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante 

os transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão da 

manutenção indevida da negativação efetivada pela reclamada, sendo 

desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois 

o dano se extrai da verificação da conduta. Neste sentido: “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 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em relação 

aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, 

conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a inexigibilidade 

dos débitos no valor de R$ 344,35 (trezentos e quarenta e quatro reais e 

trinta e cinco centavos), discutido nos autos; DETERMINO a exclusão 

definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em 

relação unicamente a este débito; 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, 
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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, 21 de fevereiro de 2018. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito 1 STJ - RESP º 1.149.998/RS

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005061-32.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARLON SILVA SOUZA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1005061-32.2017.8.11.0037 Requerente: ARLON SILVA 

SOUZA SOARES Requerido: BANCO BRADESCARD 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 c/c indenização por danos morais que Arlon Silva Souza Soares 

move em desfavor de Banco Bradescard S.A. Fundamento e decido. Pois 

bem. Consigno cuidar-se de relação de consumo. As condições maiores 

para a produção probatória, neste caso, estão com o reclamado; 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 

não possuir relação jurídica com o demandado. 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 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 caso, analisando os 

documentos juntados aos autos, em especial, o extrato de negativações, 

vê-se que a parte reclamante possui outras restrições preexistentes. 

Assim, ainda que ilegítima a negativação ora discutida, a honra objetiva da 

parte reclamante já estava lesada quando a reclamada efetuou a 

negativação, haja vista a existência de outras anotações anteriores à 

inscrição ora combatida. Aliás, nesse sentido, o entendimento sumulado 

pelo STJ, conforme se constata no verbete nº 385, cujo teor é o seguinte: 

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. (negritei e grifei). Logo, inexiste o 

dever de indenizar, mesmo porque não há notícia nos autos dando conta 

se tais negativações, preexistentes, estão sendo judicialmente 

questionadas. Diante do exposto, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural, para determinar 

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, e para declarar inexistente o débito 

sub judice, 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. 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 26 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: 1000175-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DA CUNHA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000175-87.2017.8.11.0037 Reclamante: MARIANA DA CUNHA PEREIRA 

Reclamadas: UNIC EDUCACIONAL LTDA 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, 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 requerente que não pode 

frequentar o curso para o qual se matriculou, protocolando na data de 

15/08/16 o termo de desistência, tendo realizado o acerto de nº. 9700928, 

no qual foi negociado o valor da mensalidade referente a 2ª mensalidade e 

a multa pela desistência, ficando acordado uma entrada no valor de 

R$503,00 mais 5 parcelas no valor de 246,00, parcelas devidamente 

pagas, na data de 28/12/16, a requerente foi até uma loja de móveis local 

para realizar a compra de uma caixa térmica, quando foi surpreendida com 

a informação de que não poderia realizar a compra em seu cadastro por 

estar com seu nome negativado no SERASA. Alega a parte requerida que 

as fatura dos meses de setembro, outubro e novembro/2016 foram pagas 

em correspondente bancário do Banco do Brasil (setembro/2016) e em 

agência das Lotéricas (outubro e novembro/2016), os valores não foram 

repassados à credora, sendo assim, continuou a parte autora como se 

inadimplente fosse. É o breve relato. Decido. A parte reclamante noticiou 

que realizou devidamente o trancamento de sua matrícula perante a 

requerida bem como quitou seus débitos, contudo, mesmo sem dever teve 

seu nome negativado. A justificativa trazida pela parte requerida que não 

recebeu os valores inerentes aos pagamentos é inaceitável, uma vez que, 

neste caso, a responsabilidade advinda da prática do ilícito (negativação) 

independe da aferição de culpa, ou de gradação de envolvimento, do 

agente causador do dano. Concluo que a negativação realizada foi 

indevida. A negativação indevida é dano de natureza in re ipsa, que 

dispensa comprovação da ocorrência do abalo, pois presumidamente 

afeta a dignidade da pessoa humana ao incluir nome de adimplente em 

cadastro de inadimplentes. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102081/3/2018 Página 98 de 477



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. 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 julgo 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 

confirmar a liminar deferida ab initio declarar inexigível o débito discutido 

na presente demanda, determinando a exclusão do registro em qualquer 

órgão de proteção ao crédito e condenar a reclamada ao pagamento de 

R$ 8.000,00 (oito 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. 

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, 26 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, 26 de fevereiro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-65.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO QUADROS JOSE ROLDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO)

JANIO QUADROS JOSE ROLDAO OAB - MG107099 (ADVOGADO)

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: 1000030-65.2016.8.11.0037 REQUERENTE: JANIO QUADROS 

JOSE ROLDAO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Preliminar - 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 em tela, discorre 

o requerente a ocorrência de queda de sinal de sua linha telefônica junto à 

requerida no período de 01 e 18 de agosto de 2016 o que a impossibilitou 

de utilizar seus serviços contratados. A empresa reclamada, em sede de 

contestação refutou a pretensão autoral, e consignou que a linha objeto 

da lide, sempre foi utilizada normalmente desde a sua habilitação, 

encontrando-se ainda ativa, assim, pugnou ao final pela improcedência 

dos pedidos. Destaco que a simples interrupção do serviço telefônico a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos operacionais da 

operadora de telefonia, não é suficiente para gerar dano moral, pois há 

necessidade de mencionar e, ainda, provar a situação fática que emerge o 

direito à reparação dos danos. No caso em apreço, a parte reclamante 

não informou a situação fática geradora do dano moral, alegando a 

simples interrupção dos serviços telefônicos. Assim, entendo que a parte 

reclamante não comprovou minimamente os fatos constitutivos de seu 

direito, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, inciso I, do NCPC, no que 

se refere aos fatos narrados na inicial, o que é imprescindível para o 

acolhimento da pretensão. 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. Em demandas em que se busca indenização por danos morais 

em virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a presunção da 

efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com os documentos necessários a amparar o direito invocado. Ocorre 

que, in casu, não restaram caracterizados a ocorrência da situação 

vexatória que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o 

fato a que se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Neste sentido, os julgados a seguir transcritos: “AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE SERVIÇO - ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 

333, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DO DEVER DE 

INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA. 1 - Para haver juízo condenatório é 

necessária prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito reclamado. 

2 - Não tendo a parte Recorrente demonstrado o alegado ato ilícito, ônus 

processual que lhe incumbia, uma vez que a documentação colacionada 

aos autos não faz prova dos fatos alegados na inicial, não restou 

configurado o suposto abalo de ordem moral. 3 - Inexistindo prova do 

alegado ato ilícito, não há se falar em dever de indenizar. Mantido o 

desacolhimento do pedido indenizatório. 4 - Recurso conhecido e não 

provido.” (RNEI, 4570/2011, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA/MT, Data do Julgamento 24/05/2012, Data da publicação no DJE 

13/06/2012) (destaquei) “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO 

INDEVIDA DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS E INTERNET - DANO MORAL - 

AUSÊNCIA DE PROVA - MERO DISSABOR - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Se a 

própria parte ré reconhece a interrupção dos serviços de telefonia 

prestados, não comprovando a lisura em seu proceder, indevida se 

revelou a suspensão, atuando, portanto, em evidente falha na prestação 

dos serviço. A suspensão indevida dos serviços, por si só não enseja a 

reparação por danos morais, nos termos da jurisprudência do STJ, 

tratando-se de mero dissabor, sendo necessária a prova de sua 

verificação, ainda que se trate de pessoa jurídica.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.09.628452-6/001, Rel. Des.(a) Otávio Portes, 16ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 04/07/2012, publicação da súmula em 13/07/2012) 

(destaquei) “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA INTERRUPÇÃO 

TEMPORÁRIA DO SERVIÇO. Cerceamento de defesa inocorrência 

desnecessária a produção de outras provas possibilidade de julgamento 

antecipado da lide julgamento "infra" ou "citra petita" ocorrência ? ausência 

de decisão do MM. Juiz "a quo" acerca do pedido de condenação da Ré a 

cumprir integralmente o contrato possibilidade de julgamento do mérito 

recursal interrupção temporária do serviço de telefonia problema ocorrido 

nos meses de JAN, FEV e MAR.2010 danos materiais não comprovação 

mera comparação entre os faturamentos do mesmos meses no ano 

anterior (2009) que não está apta a demonstrar os prejuízos sofridos 

danos morais inocorrência dificuldade temporária na prestação dos 
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serviços que não restou comprovada mero aborrecimento litigância de 

má-fé por parte da Ré inocorrência. RECURSO DE APELAÇÃO DA 

AUTORA NÃO PROVIDO”  (TJSP –  Ape lação  n º 

0138263-57.2010.8.26.0100, 27ª Câmara de Direito Privado, Rel. Berenice 

Marcondes Cesar, j. em 29/01/2013) (destaquei) “AGRAVO REGIMENTAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INTERRUPÇÃO NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. MERO DISSABOR. DANO 

MORAL. NÃO CARACTERIZADO. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. A 

interrupção no serviço de telefonia caracteriza, via de regra, mero 

dissabor, não ensejando indenização por danos morais. A tese defendida 

no recurso especial demanda o reexame do conjunto fático e probatório 

dos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Agravo regimental 

a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no Ag 1170293/RS, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 

28/04/2011). (destaquei) Logo o suposto prejuízo sofrido pela parte 

reclamante não veio guarnecido de comprovação. Evidente que a simples 

interrupção temporária dos serviços de telefonia de caráter geral, por 

problemas técnicos, por si só, não é capaz de ensejar a indenização por 

danos morais. Desta feita, os elementos constantes na petição inicial não 

são suficientes para deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem 

preenchidos os requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco 

no artigo 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse 

caracterizada a obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. 

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, 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

Processo Número: 1004637-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO MACHADO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1004637-87.2017.8.11.0037 Reclamante: ANTONIO 

FRANCISCO MACHADO FERREIRA Reclamada: BRADESCO AS CREDITO 

IMOBILIARIO 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. Fundamento. Decido. 

Compulsando o procedimento, vê-se que a parte autora distribuiu a 

presente demanda em face de BRADESCO AS CREDITO IMOBILIARIO. No 

entanto, discute negativação indevida realizado pela empresa ATIVOS 

S/A, neste sentido não há como responsabilizar a requerida, uma vez que 

que, não é autora da negativação indevida sustentada pelo autor. Desse 

modo, constata-se que a reclamada é parte ilegítima para figurar no polo 

passivo desta demanda, uma vez que não realizou a inscrição indevida 

sustentada pelo autor, razão pela qual a extinção do feito é medida que se 

impõe. Pelo exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do art. 485, VI, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios, 

em razão do disposto nos artigos 54 e 55, da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

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 26 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: 1004643-94.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO FRANCISCO ACIOLY FILHO (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1004643-94.2017.8.11.0037 Requerente: EVERALDO 

FRANCISCO ACIOLY FILHO Requerida: 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 de inexistência de 

débito, com pedido de indenização por danos morais, proposta por 

Everaldo Francisco Acioly Filho em face de Banco Bradesco 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 ensejador da negativação. 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 caso, analisando os 

documentos juntados aos autos, em especial, o extrato de negativações, 

vê-se que a parte reclamante possui outras restrições preexistentes e 

posteriores. Assim, ainda que ilegítima a negativação ora discutida, a 

honra objetiva da parte reclamante já estava lesada quando a reclamada 

efetuou a negativação, haja vista a existência de outras anotações 

anteriores e posteriores à inscrição ora combatida. Aliás, nesse sentido, o 

entendimento sumulado pelo STJ, conforme se constata no verbete nº 

385, cujo teor é o seguinte: Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 

(negritei e grifei). Logo, inexiste o dever de indenizar, mesmo porque não 

há notícia nos autos dando conta se tais negativações, preexistentes e 

posteriores, estão sendo judicialmente questionadas. Diante do exposto, 

nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inaugural, para determinar 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, e para declarar inexistente o débito sub judice, 

extinguindo o processo com resolução de mérito. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido arquivem-se os autos 

com as baixas 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 
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Leste/MT 26 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: 1003619-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA COSTA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1003619-31.2017.8.11.0037 Reclamante: SERGIO DA COSTA 

SANTOS Reclamada: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença do autor na audiência de 

conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise 

dos autos, observa-se que, mesmo devidamente intimada, a parte autora 

não compareceu à audiência e não apresentou justificativa 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. Vale registrar que, 

mesmo que tenha apresentado justificativa do não comparecimento em 

audiência, a parte autora deveria demonstrar a impossibilidade de se 

locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. A justificativa de 

impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser apresentada até 

a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, aplicar-se-á no 

caso a Exegese do art. 362, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo 

em vista a aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 9.099/95. 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. 

362, do Código de Processo Civil. Por tais considerações, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, 

da Lei n.º 9.099/95. Condeno a Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO 28 FONAJE 2009: Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas. Transitada esta em julgado e 

pagas as custas, ARQUIVE-SE o processo, 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, 26 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: 1001445-49.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA CAMPOS BERTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENNYNK FERNANDO PRATES OAB - MT0020967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001445-49.2017.8.11.0037 REQUERENTE: CAROLINA 

CAMPOS BERTI REQUERIDO: VIACAO XAVANTE 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 CPC 

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. A parte reclamante sustenta, em síntese, que: “No dia 

29/12/2017 às 18:55, o namorado da autora adquiriu junto à empresa 

requerida um BILHETE DE PASSAGEM DE ÔNIBUS de Cuiabá para 

Primavera do Leste, e logo após , ligou para autora informando que a 

mesma podia ir até o guichê correspondente e retirar a passagem para o 

dia seguinte às 13:00h. Em seguida, a autora procedeu da forma que fora 

instruída, porém, no outro dia, no momento de embarque foi impedida sob a 

alegação de que sua passagem estava vencida.” Em razão dos fatos a 

parte autora, requer a condenação da empresa reclamada à restituição em 

dobro dos valores pagos pela passagem emitida equivocadamente, qual 

seja R$ 62,89 (sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos), e mais 

indenização por danos morais. A reclamada, em sua peça de bloqueio, 

sustenta que não cometeu ato ilícito que pudesse ensejar qualquer 

modalidade de responsabilidade civil (objetiva ou subjetiva), e por 

decorrência, o dever de indenizar. Assim, pugna pela improcedência dos 

pedidos. É controverso que a parte reclamante não utilizou o BILHETE DE 

PASSAGEM DE ÔNIBUS, adquirido no valor de R$ 62,89 (sessenta e dois 

reais e oitenta e nove centavos), assim, diante da não prestação do 

serviço, o valor deve ser devolvido ao consumidor. A restituição deverá 

ocorrer na forma simples, uma vez que ausentes os requisitos do art. 42 

do Código de Defesa do Consumidor. A situação narrada na inicial pela 

Reclamante leva ao reconhecimento do mero aborrecimento. Com efeito, 

infortúnios como o que a Reclamante vivenciou, não obstante 

reconhecidamente tragam transtornos de toda a ordem, pela pequena 

amplitude de sua potencialidade lesiva - na espécie - são insuficientes a 

legitimar o pedido de reconhecimento do dano moral. Para a configuração 

do dano moral é imprescindível que a agressão atinja o sentimento íntimo e 

pessoal de dignidade do indivíduo. Afinal, à luz da Constituição da 

República, o dano moral consubstancia-se justamente na ofensa à 

dignidade humana. Nessa linha, não é crível que mero aborrecimento, sem 

maiores repercussões ou reflexos extravagantes na esfera dos direitos 

da personalidade, possa causar dor e sofrimento capazes de caracterizar 

dano moral. É tranquila a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no 

sentido de que mero aborrecimento por parte de quem afirma dano moral, 

por serem inerentes à vida em sociedade, são insuficientes à 

caracterização do abalo, visto que tal depende da constatação, por meio 

de exame objetivo e prudente arbítrio, da real lesão à personalidade 

daqueles que se dizem ofendidos. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. - Para configuração do dano 

moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da 

personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom 

nome.(TJ-MG , Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 12/09/2014, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL) 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 

Reclamante. DISPOSITIVO Pelo exposto, fulcro no art. 487, inciso I do 

NCPC para, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial 

para CONDENAR a requerida a restituir a requerente o valor de R$ 62,89 

(sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros de 

1% ao mês, contados 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. 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: 1005079-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO MARTINS LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1005079-53.2017.8.11.0037 Requerente: JOSE RICARDO 

MARTINS LEMES Requerida: 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 anulatória de negócio jurídico c/c 

inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, proposta por 

José Ricardo Martins Lemes em face de Banco Bradesco S/A, diante de 

suposto lançamento indevido de seu nome nos cadastros restritivos de 

crédito. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO 

Conforme pode ser observado nos autos, a parte autora não juntou o 

comprovante atual de residência, de água, luz ou telefone, em seu nome e 

com endereço válido. Para tanto, a apresentação do comprovante do 

domicílio é indispensável para a verificação do foro competente. Em 

relação ao comprovante de residência, foi juntado aos autos (ainda que 

não esteja em nome do reclamante, tal fato é de menor importância e não 

pode obstaculizar o acesso à justiça - comprovante em nome de outra 

pessoa com quem resida o reclamante). O formalismo excessivo não pode 

obstaculizar acesso à justiça, como direito fundamental que é. Da 

Conexão. Rejeito a alegada conexão, uma vez que a parte reclamada e 

causa de pedir das demandas são diversas, decorrentes de negativações 

distintas. 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. Da Gratuidade 

da Justiça Rejeito a preliminar apontada, uma vez que a teor do 

estabelecido pelo artigo 54, da Lei nº 9.099/95, o acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas. Ultrapassada a fase das preliminares, passo 

ao exame de MÉRITO. 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 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, a 

reclamada não comprovou o alegado, deixando de juntar aos autos 

qualquer documento para fazer prova de suas alegações, em especial o 

contrato. Embora tenha apresentado histórico de uso este não comprova a 

relação contratual entre as partes, uma vez que pode ter sido objeto de 

fraude. 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 caso, analisando os documentos juntados aos 

autos, em especial, o extrato de negativações, vê-se que a parte 

reclamante possui outra restrição preexistente. Insta ressaltar que, no 

caso, é inaplicável a Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, 

porquanto o débito que resultou na outra restrição existente em nome da 

parte autora é objeto de discussão judicial, conforme consulta processual 

procedida junto ao Sistema PJE, sob nº 1005077-83.2017.8.11.0037. No 

que tange ao quantum indenizatório, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso 

concreto, servindo para compensar a demandante pelos transtornos 

sofridos, sem acarretar enriquecimento sem causa, além de seu caráter 

pedagógico, considerando-se, ainda, a existência de outras restrições em 

nome da parte autora, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385, do 

STJ. 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 reclamada a 

pagar a parte reclamante 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 incidir a partir 

desta decisão, 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, SCPC, 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 26 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: 1004635-20.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO MACHADO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1004635-20.2017.8.11.0037 Requerente: ANTONIO 

FRANCISCO MACHADO FERREIRA Requerido: 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 necessidade da produção de prova oral. 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 adquiriu onerosamente, mediante contrato de cessão de direitos 

créditos, contrato firmado entre o Banco do Brasil 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. Inicialmente, o indeferimento de requerimento da parte 

Reclamada para que seja oficiado ao Banco do Brasil para que apresente 

o contrato celebrado entre as partes, é medida que se impõe, 

considerando tratar-se de ônus que lhe incumbe. 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. Logo, no que concerne ao pedido 
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indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório 

prejuízo suportado pela parte reclamante, em virtude da indevida inscrição 

de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há 

necessidade de indenização. No caso em testilha, observo que a parte 

reclamante possui restrição anterior e posterior quanto ao crédito sub 

judice, conforme extrato anexo em exordial, informando o seu 

questionamento judicial em sede de impugnação. Ademais, em consulta, 

verifico que foi proposta demanda de nº 1004637-87.2017.8.11.0037 em 

desfavor do BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO, o qual se refere a 

negativação mais antiga do Reclamante, estando o feito concluso para 

sentença. Por tal motivo, entendo pela inaplicabilidade da súmula 385 do 

STJ. Entretanto, verifico que não houve propositura de demanda quanto a 

negativação posterior ao débito sub judice. Entendo, porém, que embora 

não incida a aplicação da Súmula 385 do STJ para o reconhecimento do 

dano moral, a inscrição posterior pode e deve ser considerada para fins 

de arbitramento da indenização. Corroborando: "RESPONSABILIDADE 

CIVIL. INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS. INCLUSAO DE NOME EM 

ÓRGAOS DE PROTEÇAO AO CRÉDITO. DÍVIDA PAGA. DANO MORAL. 

CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 385 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO. JUROS DE 

MORA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. 1. A inscrição em órgão de 

restrição ao crédito por dívida já paga caracteriza ato ilícito da instituição 

financeira. 2. Para que não seja devida indenização por danos morais, a 

exigência da Súmula nº 385 é que a inscrição regular seja preexistente ou 

concomitante a inscrição questionada. Se a inscrição irregular for anterior 

às demais inscrições, inaplicável o enunciado do Superior Tribunal de 

Justiça. 3. A inscrição posterior pode ser considerada para fins de 

arbitramento da indenização, pois demonstra a contumaz inadimplência da 

autora. 4. O termo inicial dos juros de mora da indenização por danos 

morais é a data da fixação do valor. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." 

(TJPR 10ª C.Cível, AC 882.666-6, Des. Rel. Nilson Mizuta, Julg. 28.06.2012 

Dt. Pub. 01.08.2012, Dj 917). 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. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, opino PELA PROCEDENCIA PARCIAL dos pedidos da 

exordial para: A) DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO discutido nestes 

autos no valor de R$ 5.640,40 (cinco mil seiscentos e quarenta reais e 

quarenta 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. 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, 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: 1003569-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA MACHADO DOS SANTOS DE MATOS (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)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1003569-05.2017.8.11.0037 Requerente: DEBORA 

MACHADO DOS SANTOS DE MATOS Requerido: 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 Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP 

devidamente assinado pela parte autora – ID 10518458. 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. Demonstrada a existência de débito entre as partes, 

entendo procedente o pedido contraposto formulado pelo reclamado, 

condenando a reclamante ao pagamento da dívida negativada. 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. OPINO pela 

PROCEDÊNCIA do PEDIDO CONTRAPOSTO apresentado para o fim de 

condenar a Reclamante a pagar ao Reclamado o valor do débito 

negativado – R$ 218,83 (duzentos e dezoito reais e oitenta e três 

centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido 

de juros de 1% a.m a partir da contestação. Com arrimo no que dispõe o 

inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ao reverso, nada sendo 

requerido e pagas ou anotadas as custas 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, 27.02.2018 Eviner Valério – Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005085-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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EVINER VALERIO

 

Processo nº 1005085-60.2017.8.11.0037 Requerente: EDVALDO PEREIRA 

DOS SANTOS Requerido: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Acolho a 

emenda à inicial lançada na movimentação nº 45. Assim, retifique-se o 

registro dos autos, devendo constar o valor correto da causa. 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 débito, com 

pedido de indenização por danos morais, proposta por Edvaldo Pereira 

dos Santos em face de Banco Bradesco S/A, diante de suposto 

lançamento indevido de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. I - 

PRELIMINAR Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do Juízo, 

uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia 

técnica, em razão dos documentos anexados ao presente feito. Ademais, 

sabemos que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os 

meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura 

do art. 32, da Lei nº 9.099/95. II - Da Litigância de Má-fé Rejeito a questão 

incidente, na medida em que o simples fato de a parte reclamante ajuizar 

ação declaratória da inexistência de débito, com pedido de indenização 

danos morais e repetição do indébito, ainda que suas teses, na maioria 

dos casos, não sejam acolhidas, não a qualifica como litigante de má-fé. 

Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da 

demanda. Fundamento e 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. No mérito, o 

reclamado afirmou que a cobrança foi devida, bem como apresentou cópia 

da proposta de emissão de cartão, com assinatura semelhante aquela do 

documento da parte autora (e não impugnado), o que fica claro a relação 

jurídica entre as partes. Pois bem. Compulsando o procedimento, vê-se 

que a parte autora não impugnou os documentos anexados à 

contestação, não comprovou o pagamento do débito discutido nos autos e 

nem apresentou motivos satisfatórios e suficientes porque não o fez. 

Assim, 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. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a 

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, 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 26 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: 1000264-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUMINAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA JULIANA LEITE DA SILVA OAB - MT0022436A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LISTAD COMUNICACOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000264-13.2017.8.11.0037 REQUERENTE: CONSTRUMINAS 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: LISTAD 

COMUNICACOES LTDA Processo nº 1000264-13.2017.8.11.0037 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 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 contratou serviço com a reclamada, de forma 

“gratuita”, pois o valor do serviço estava sendo cobrado na fatura da 

empresa OI S.A.. Alega que dias após a contratação do serviço, recebeu 

ligações com cobranças e ameaças de negativações. Requer a rescisão 

do contrato, bem como de quaisquer cobranças referentes ao contrato. A 

parte requerida contesta alega que o contrato se deu de forma regular, 

junta contrato assinado pelo autor. 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, em partes, 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, repetindo os argumentos da inicial. Não verifico que houve 

nenhuma falha na prestação de serviços. A suposta fraude não restou 

comprovada. Verifico no caso um possível desacordo comercial. 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. 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 danos morais. Quanto a 

rescisão do contrato, verifico que há desacordo comercial entre as 

partes, considerando o contrato de adesão, com cláusulas prontas e sua 

pequena margem para discussão, entendo que a medida mais plausível 

para o caso em comento, é a rescisão do contrato e a suspensão de toda 

a cobrança e/ou dívida existente em decorrência dele. No caso, não 

verifiquei que a reclamante efetuou nenhum desembolso, a título de 

adesão, razão pela qual, não existe nenhum valor a ser restituído. Pelo 

exposto, parcialmente procedente as pretensões formulada na inicial, 

apenas para declarar a rescisão do contrato de adesão n.º 90665, 

celebrado entre as partes e, como consequência, todas as cobranças 

dele decorrentes. Quanto ao dano moral, julgo improcedente, conforme 

fundamentação supra. 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: 1000497-44.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER DA SILVA OAB - PR0068721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº. 1000497-44.2016.8.11.0037 Vistos, etc. 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 
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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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005089-97.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZENIL ANA DE FIGUEIREDO (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)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1005089-97.2017.8.11.0037 Requerente: ZENIL ANA DE 

FIGUEIREDO 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 Zenil Ana de 

Figueiredo em face de Vivo S/A, diante de cobrança indevida ante a 

ausência de relação contratual junto a reclamada. PRELIMINIAR 

Inicialmente, rejeito a preliminar de litispendência, uma vez que dá análise 

dos feitos nº 1005091-67.2017.0037 verifica-se que os débitos e 

contratos são diversos das discutidas nestes autos. Da Conexão Rejeito a 

alegada conexão, uma vez que a parte reclamada e causa de pedir das 

demandas são diversas, decorrentes de negativações distintas. Da 

Incompetência dos Juizados Especiais No que tange à preliminar de 

incompetência em razão da matéria pela necessidade de realização de 

perícia técnica, rejeito-a, uma vez que o conteúdo probatório trazido aos 

autos é suficiente para o julgamento da lide. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo ao exame de MÉRITO. 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. Transitada 

em julgado, e pagas ou anotadas as custas, 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 26 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: 1005095-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELUAN PATRIK MOURA (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)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1005095-07.2017.8.11.0037 Requerente: ELUAN PATRIK 

MOURA 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 Eluan Patrik Moura em face de 

Vivo S/A, diante de cobrança indevida ante a ausência de relação 

contratual junto a reclamada. PRELIMINIAR Da Incompetência dos Juizados 

Especiais No que tange à preliminar de incompetência em razão da matéria 

pela necessidade de realização de perícia técnica, rejeito-a, uma vez que 

o conteúdo probatório trazido aos autos é suficiente para o julgamento da 

lide. Ultrapassada a fase das preliminares, passo ao exame de MÉRITO. 

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) 
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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. 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 26 

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: 1005104-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DA CONCEICAO (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)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1005104-66.2017.8.11.0037 Requerente: BENEDITO DA 

CONCEIÇÃO 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 Benedito da 

Conceição em face de Vivo S/A, diante de cobrança indevida ante a 

ausência de relação contratual junto a reclamada. PRELIMINIAR Da 

Incompetência dos Juizados Especiais No que tange à preliminar de 

incompetência em razão da matéria pela necessidade de realização de 

perícia técnica, rejeito-a, uma vez que o conteúdo probatório trazido aos 

autos é suficiente para o julgamento da lide. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo ao exame de MÉRITO. 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. 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 26 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: 1000229-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS MORAIS GUERREIRO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSECLER SZADKOSKI OAB - MT7325/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

 

Processo nº 1000229-53.2017.8.11.0037 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 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 cobranças indevidas, mesmo após o cancelamento 

do contrato. Afirma o reclamante que em julho de 2014, solicitou o 

cancelamento dos serviços prestados pela reclamada, bem como que 

recebeu faturas de cobranças referente a período posterior ao 

cancelamento, e teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito, mesmo com o serviço cancelado. A requerida contesta, alegando 

que o pedido de cancelamento na verdade foi solicitado em 25/09/2014, 

motivo pelo qual a fatura com vencimento em 02/10/2014, referente a 

período de utilização de 13/08/2014 a 13/09/20214, e a fatura com 

vencimento em 02/11/2014, referente a período de utilização proporcional 

de 14/09/2014 a 25/09/2014 seriam legitimas, ante a utilização dos 

serviços. Sustentando que a inadimplência do requerente gerou a 

negativação, e que não há que se falar em ato ilícito ou danos morais a 

serem indenizados. A parte autora, por sua vez, deixou de apresentar 

impugnação à contestação, deixando de impugnar a afirmação da 

requerida de que o serviço, na verdade teria sido cancelado em 

25/09/2014 e não em julho de 2014. Em que pese tenha o reclamante 

alegado ter havido cobrança indevida, vez que já havia cancelado o 

contrato, o mesmo não impugnou a informação de que o contrato foi 

cancelado somente em 25/09/2014, além do que, na fatura com 

vencimento em novembro, foi gerada cobrança somente para período 

proporcional, qual seja de 14/09/2014 a 25/09/2014, data do suposto 

pedido de cancelamento. 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. 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, 27.02.2018 Eviner Valério – Juiz de Direito f

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005105-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOMINGOS VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(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):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1005105-51.2017.8.11.0037 Reclamante: JOAO DOMINGOS 

VIEIRA DA SILVA Reclamado: TELEFONICA DATA 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 de obrigação de fazer c/c 

indenização por danos morais, proposta por Joao Domingos Vieira da Silva 

em face de Telefônica Data 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 Reclamante diligenciou até os órgãos de 

proteção ao crédito e realizou uma busca de seu CPF, na qual pode 

verificar a existência de R$ 3,00 (três reais), alega que teve seu nome 

negativado nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida, visto 

não possuir relação jurídica com a demandada. 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. 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. Embora a reclamada tenha 

apresentado faturas, esta não tem o condão de comprovar a relação 

contratual entre as partes, uma vez que trata-se de prova produzida 

unilateralmente. Assim, tenho que a demandada se utilizou 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 negativado 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. Conforme extrato do Serasa apresentado pela 

requerente constatou outra negativação, todavia trata-se de inserção 

POSTERIOR, dessa feita, não é DEVEDORA contumaz. A inscrição 

indevida do nome do devedor em cadastro de proteção de crédito é causa 

que dá ensejo à responsabilização por parte da instituição que promoveu 

a negativação. Hipótese em que a jurisprudência vem entendendo ser 

desnecessária a prova efetiva de repercussão da inscrição nos direitos 

da personalidade da vítima, tratando-se, pois, de dano in re ipsa. A 

existência de outros registros em nome da parte, posteriores ao discutido 

nos autos, não afasta a condenação por dano moral, contudo, tal 

circunstância deve refletir no quantum indenizatório. Assim, sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA o pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em 

relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a 

inexigibilidade do débito no valor de R$ 3,00 (três reais) incluída junto aos 

órgãos protetivos na base de dados do SCPC/BOA VISTA; DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a este débito; Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei 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%. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

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. Primavera do Leste/MT, 26 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: 1005097-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KETLEN JAKELINE MOURA 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)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1005097-74.2017.8.11.0037 Requerente: KETLEN JAKELINE 

MOURA 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 Ketlen Jakeline 

Moura Silva em face de Vivo S/A, diante de cobrança indevida ante a 

ausência de relação contratual junto a reclamada. PRELIMINIAR Da 

Incompetência dos Juizados Especiais No que tange à preliminar de 

incompetência em razão da matéria pela necessidade de realização de 

perícia técnica, rejeito-a, uma vez que o conteúdo probatório trazido aos 

autos é suficiente para o julgamento da lide. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo ao exame de MÉRITO. 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 
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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. 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 26 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: 1000421-83.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALFREDO VIECILI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1000421-83.2017.8.11.0037 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. O reclamante afirma que 

apesar de ser cliente da requerida através de algumas linhas de telefonia 

móvel, desconhece a linha fixa de número (66) 3022-1016 que gerou a 

negativação objeto da presente ação, afirmando que nunca requereu ou 

utilizou esta linha e os serviços constantes nesta, e ainda que nunca 

residiu no endereço indicado nas faturas, na comarca de 

Rondonópolis-MT. 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 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$ 6.000,00. 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$ 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. 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: 8010117-58.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMEX IMP. EXP. E COM. DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8010117-58.2016.8.11.0037 Promovente: CONTUDO 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI Promovido: PRIMEX IMP. EXP. E 

COM. DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA Vistos etc. Compulsando os 

autos, constata-se que a parte autora, apesar de devidamente intimada em 

audiência para juntar aos autos o novo endereço da reclamada ou 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção processual, 

permaneceu inerte, evidenciando o seu desinteresse processual e 

autorizando, assim, a extinção do feito. De acordo com o artigo 485, inciso 

III, do Código de Processo Civil, 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; Posto isso e por tudo mais 

que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, da Lei nº 

9.099/95, c/c artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO sem 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. 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, 26 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: 1003570-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DELMAIR SOUZA DE BORJA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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Processo nº 1003570-87.2017.8.11.0037 Requerente: DELMAIR SOUZA 

DE BORJA RAMOS Requerido: OMNI FINANCEIRA 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. 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. Por sua vez, importante ressaltar que a 

demandante não está obrigada a efetivar reclamação administrativa para, 

então, demandar judicialmente. Afasto a preliminar de incompetência dos 

juizados especiais cíveis para julgar a demanda por necessidade de 

perícia, pois os documentos acostados aos autos são suficientes a 

solução da lide. 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 celebrou contratos de Crédito Direto ao Consumidor, 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 Cédula de Crédito Bancário devidamente assinado pela parte 

autora – ID 10486501 e 10486495. 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. Registro ainda que dos documentos colacionados ao processo - 

ID 10486501 e 10486495, 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)”. Demonstrada a existência de débito entre 

as partes, entendo procedente o pedido contraposto formulado pelo 

reclamado, condenando a reclamante ao pagamento da dívida negativada. 

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. OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA do PEDIDO CONTRAPOSTO apresentado para o 

fim de condenar a Reclamante a pagar ao Reclamado o valor do débito 

negativado – R$ 248,40 (duzentos e quarenta e oito reais e quarenta 

centavos) e R$ 579,60 (quinhentos e setenta e nove reais e sessenta 

centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido 

de juros de 1% a.m a partir da contestação. Com arrimo no que dispõe o 

inciso I do art. 487 do Código de 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, 28 de fevereiro 

de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003572-57.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DELMAIR SOUZA DE BORJA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1003572-57.2017.8.11.0037 Requerente: DELMAIR SOUZA 

DE BORJA RAMOS Requerido: OI 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 – ID 9887099, 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 
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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. 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, 28 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004599-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHA DA COSTA PINHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1004599-75.2017.8.11.0037 Requerente: MARTINHA DA 

COSTA PINHO SILVA Requerido: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO 

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 de cartão de crédito, 

utilizando-se do mesmo, deixando, contudo, de adimplir com suas 

obrigações. 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 históricos 

de faturas relativas ao uso do cartão de crédito. 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. Corroborando: RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – INSCRIÇÃO EM SERASA – JUNTADA DE FATURAS QUE 

COMPROVAM A HABITUALIDADE DE PAGAMENTO – DANO MORAL NÃO 

COMPROVADO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO 

DIREITO DO AUTOR – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR 

IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DO RECLAMADO PROVIDO E DO 

CONSUMIDOR IMPROVIDO. Não restando comprovado nos autos os fatos 

constitutivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, I, do Novo 

Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida que se 

impõe. Recurso do Reclamado conhecido e provido para julgar 

improcedente a pretensão inicial. Recurso do Reclamante conhecido e 

improv ido .  (P roced imen to  do  Ju izado  Espec ia l  C íve l 

219274620178110001/2017, , Turma Recursal Única - TJMT, Julgado em 

31/10/2017, Publicado no DJE 31/10/2017) 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. 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, 28 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004654-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MARTA SOUSA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETHIENE BRANDAO E SILVA MENDONCA DE LIMA OAB - MT7058/O 

(ADVOGADO)

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/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):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1004654-26.2017.8.11.0037 Promovente: VANIA MARTA 

SOUSA DE ARAUJO Promovido: LOJAS AVENIDA S.A CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES 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. 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 em suas faturas de consumo, considerando o parcelamento e 

pagamento do débito. A Reclamada sustenta, em síntese, que o valor pago 

pela Autora refere-se tão somente a amortização dos total das faturas, 

sendo que o beneficio de parcelamento foi revogado pela perda do prazo 

de vencimento da fatura. Requer a improcedência da ação. Analisado o 

processo e os documentos a ele acostados, verifico que de acordo com a 

fatura apresentada pela parte Reclamante – ID 10074977, foi oferecida 

proposta de parcelamento quanto ao débito da fatura com vencimento em 

10/08/2017, sendo informado nos autos pela Autora que optou pelo 

pagamento parcelado em 4 (quatro) parcelas mensais de R$ 73,71 

(setenta e três reais e setenta e um centavos), sendo o valor relativo a 

primeira parcela, recebido pela própria empresa na data de 14/08/2017. 

Ademais, observo que o valor mínimo exigido para pagamento de fatura 

seria o de R$ 128,06 (cento e vinte e oito reais e seis centavos), ou seja, 

não prospera a alegação da empresa Reclamada de que o valor de R$ 

73,71 recebido em 14/08/2017 seria apenas a titulo de amortização do 

valor total da fatura, considerando que exigiu valor mínimo para 

pagamento, o que poderia gerar a negativa de recebimento visto que o 

valor pago pela Reclamante foi muito abaixo do mínimo exigido. Logo, 

entendo que o Reclamante comprovou os fatos constitutivos do seu 

direito, desincumbindo-lhe do disposto no inciso I, artigo 373, do NCPC. Por 
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conseguinte, 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. 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 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 as 

Reclamadas, solidariamente, a pagar a título de danos morais à parte 

autora o valor de R$ 6.000,00 (seis 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 10156326. 

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, 28 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004814-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDESANDRO DANTAS DA SILVA (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)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1004814-51.2017.8.11.0037 Requerente: CLAUDESANDRO 

DANTAS DA SILVA Requerido: 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, 

ressalto que o pedido de desistência de ação, nos termos do Enunciado 

90 do FONAJE só poderá ser homologado ante a ausência de indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária, o que não restou afastado nos 

presentes autos ante o conjunto probatório apresentado pelo Reclamado, 

razão pela qual indefiro o pedido de desistência formulado no - Id 

10969022. Afasto a preliminar de inépcia da petição inicial por ausência de 

comprovante de endereço em nome da parte autora, pois o citado 

documento não cerceia a defesa do reclamado que deve trazer aos autos 

documentos capazes de comprovar a relação contratual havida entre as 

partes. 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 

de telefônia, utilizando-se do mesmo, deixando, contudo, de adimplir com 

suas obrigações. 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 Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP devidamente 

assinado pela parte autora – ID 10957771. 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. Registro ainda que dos documentos colacionados ao processo - 

ID 10957771, 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)”. 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. 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, 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. Primavera 

do Leste, 27 de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005060-47.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARLON SILVA SOUZA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1005060-47.2017.8.11.0037 Requerente: ARLON SILVA 
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SOUZA SOARES Requerido: BANCO BRADESCO 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. Afasto a 

preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis para julgar a 

demanda por necessidade de perícia, pois os documentos acostados aos 

autos são suficientes a solução da lide. 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 de cartão de crédito, 

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 contrato devidamente assinado pela parte autora 

– ID 11180159, bem como faturas de utilização do cartão. 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. Registro ainda que dos documentos colacionados ao 

processo - ID 11180159, 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)”. 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. 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, 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. Primavera 

do Leste, 27 de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011309-26.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO ORSATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEO NUNES OAB - MT0005999A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE PRIMAVERA DO 

LESTE LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CHRISTMANN HILLESHEIN CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8011309-26.2016.8.11.0037 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 débito, com a 

consequente devolução em dobro dos valores que alega ter pago 

indevidamente, bem como, pleiteia que a requerida seja condenada a 

manter a bolsa de estudos concedida, regularizando sua matricula, e ainda 

requer indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome foi 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, e sua 

manutenção no curso superior foi negada, devido ao cancelamento da 

bolsa concedida. Afirma o reclamante que ganhou a “Bolsa Diretor” de 

50% (cinquenta por cento) do curso de direito na instituição de ensino 

reclamada, e financiou pelo FIES os outros 50% (cinquenta por cento), 

mas que a reclamada teria revogado o benefício da bolsa sem qualquer 

justificativa plausível, cobrando-lhe valores relativos ao fornecimento de 

serviço e negando-lhe a rematrícula. Afirma ainda, que pagou duas 

rematrículas, renegociou um semestre, e depois teve o benefício da bolsa 

novamente suspenso pela reclamada, sustentando que ficou sem estudar 

no primeiro semestre/2016, tendo que suspender também o benefício do 

FIES. No documento acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do 

nome da parte reclamante pela reclamada. A requerida contesta, 

informando que o reclamante apenas recebeu o desconto de 50% 

(cinquenta por cento), em razão de que na época da concessão era 

funcionário da requerida, conforme previsão contida no “Convenio sobre 

Descontos nas Parcelas da Anuidade Escolar”, da qual foi autorizada pela 

“Convenção Coletiva de Trabalho”, justificando que o desconto concedido 

trataria de uma bolsa funcionário, e não bolsa diretor, que por um erro 

material teria constado no documento que deferiu o pedido de bolsa feito 

pelo autor. A reclamada sustenta ainda que, não se vislumbra qualquer 

hipótese que permita eventual condenação do à indenização por danos 

morais e repetição de indébito, conforme pleiteado. Da análise dos autos, 

verifica-se que o documento trazido pelo requerente, em que fora deferida 

a “Bolsa Diretor”, com percentual de 50% (cinquenta por cento), não 

constou qualquer informação de que a concessão estava vinculada ao 

fato de o bolsista ser funcionário da empresa requerida, não estando 

expressamente condicionada a concessão da bolsa ao vínculo 

empregatício. Ressalta-se ainda, que não existiu ao menos a determinação 

de um prazo para que vigorasse a bolsa concedida, ou uma necessidade 

de novo deferimento a cada semestre do curso, o que a meu ver gerou 

uma expectativa de direito, através do simples deferimento da concessão 

da bolsa, sem condição ou prazo estabelecido. Dessa maneira, não há 

que se falar em simples erro material ao nomear a concessão da bolsa 

como “Bolsa Diretor” e não “Bolsa Funcionário”, de modo que, a 

expectativa de recebimento da bolsa até a conclusão final do curso, 

deixou de ser mera liberalidade, e passou a representar para o autor, uma 

condição essencial do negócio. Em que pese as alegações da parte 

promovida, a mesma não logrou êxito em desconstituir as alegações do 

promovente. Isso porque o requerente demonstrou através do documento 

que recebeu do então diretor da instituição promovida, que foi deferida a 

bolsa, sem nenhuma indicação de condição ou prazo para vigor da 
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mesma. Assim sendo, a determinação de manutenção da bolsa de estudos 

concedida pela requerida é medida que se impõe, além da consequente 

declaração de inexistência dos débitos cobrados, já que com o dever de 

manutenção da bolsa, não há fundamento para a pendência financeira que 

ensejou a negativação de seu nome perante órgão de restrição ao crédito. 

Quanto ao pedido de restituição em dobro do valor que o requerente alega 

ter pago indevidamente, quando do cancelamento da bolsa de estudos, 

afasto a penalidade requerida, pois não há nos autos recibos ou 

comprovantes de pagamento capazes de demonstrar efetivamente a 

ocorrência do pagamento e os valores específicos. Com relação ao pedido 

de indenização por danos morais, temos que a responsabilidade da 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” 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 do 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$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, 

para: 1) determinar que seja mantida a concessão da “Bolsa Diretor” 

equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor das mensalidades, até a 

conclusão do curso em questão, confirmando a antecipação de tutela 

concedida; 2) declarar inexigível o débito mencionado na inicial e 

determinar a exclusão definitiva do nome do requerente dos órgãos de 

restrição ao crédito; 3) 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. 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, 28 de fevereiro de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010552-32.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO APARECIDO REYNAUD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(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):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8010552-32.2016.8.11.0037 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 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 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 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$ 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. 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, 28 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010903-05.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE MIZAEL PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8010903-05.2016.8.11.0037 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 
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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 a devolução em dobro dos valores que alega 

ter pago indevidamente, bem como, indenização por danos morais, ao 

argumento de que está sendo cobrado por valor maior do que o 

contratado. Afirma a reclamante que em outubro de 2015 migrou para o 

plano denominado OI TV MIX HBOMAX HD, no valor mensal de R$ 94,90 

(noventa e quatro reais e noventa centavos), com canal a parte intitulado 

PACOTE ADICIONAL 2, no valor mensal de R$ 19,90 (dezenove reais e 

noventa centavos), totalizando a importância fixa mensal de R$ 114,80 

(cento e quatorze reais e oitenta centavos). A requerida contesta, 

informando que os valores cobrados estão corretos e são decorrente de 

contrato firmado com a requerente. Aduz, que as cobranças são legítimas, 

não havendo que se falar em ato ilícito e danos morais a serem 

indenizados. Em que pese as alegações da parte promovida, a mesma não 

logrou êxito em desconstituir as alegações da promovente. Isso porque a 

requerida não juntou aos autos documentos ou gravação telefônica que 

comprovam que o plano não teria sido ofertado no valor total de R$ 114,80 

(cento e quatorze reais e oitenta centavos), e que na verdade teria sido 

ofertado em valor maior, como está sendo cobrado. Ainda, a promovida 

não trouxe aos autos nenhuma prova ou alegação, capaz de comprovar 

que a cobrança em valores maiores do que a requerente alega ter 

contratado, são fruto de fornecimento e utilização de algum serviço, 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$ 3.000,00 (três mil reais). 

Com relação ao pedido de condenação da requerida, a devolução em 

dobro do valor pago indevidamente, 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$ 303,08 (trezentos e três reais e oito centavos). Pelo 

exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 

1) condenar a reclamada a pagar a reclamante o valor de R$ 303,08 

(trezentos e três reais e oito centavos), referente aos valores cobrados 

indevidamente, além do contratado, acrescido de juros de mora de 1% e 

correção monetária pelo INPC-IBGE, ambos a partir do pagamento indevido; 

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, 28 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000686-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR SONAGLIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL OAB - MT22658/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA COSTA FERREIRA BERNADES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº: 1000686-85.2017.8.11.0037 Reclamante: ADEMIR 

SONAGLIO Reclamada: REGINA COSTA FERREIRA BERNADES 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. Trata-se de ação de cobrança promovida por ADEMIR SONAGLIO 

em face de REGINA COSTA FERREIRA BERNADES. 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 R$ 7.520,19 (sete mil quinhentos e vinte e 

dezenove reais) atualizada até 02/03/2017 oriundo de prestação de 

serviços. Nota-se que o reclamado foi regularmente citado, comparecendo 

à sessão de conciliação, mas deixando de apresentar contestação no 

prazo legal, tornando-se, desta forma, revel. Logo, a procedência da 

pretensão contida na inicial, com o reconhecimento dos efeitos da revelia, 

é medida que se impõe, mormente porque há documentos que demonstram 

a relação jurídica entre as partes. 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 oficio ou a requerimento das partes, determinar as 

provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Neste 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). No entanto, diante do principio do livre convencimento do 

juiz tenho que os elementos de provas constantes nos autos, corroborado 

com a revelia do réu, impõe o reconhecimento da prescindibilidade da 

produção de provas em audiência, o que autoriza o julgamento antecipado 

do feito. Partindo dessa premissa, entendo que os fatos alegados pela 

parte reclamante, somente não se reputarão verdadeiros, quando do 

contrário resultar da convicção do juiz. Com efeito, não é o caso dos 

autos, pois a pretensão se mostra amparada documentalmente consoante 

se infere na inicial, demonstrada em especial por meio de cheques 

emitidos em nome da requerida para pagamento da prestação de serviço, 

ambos não impugnados. Por tais motivos, entendo pela procedência do 

pedido de pagamento do valor de R$ 7.520,19 (sete mil quinhentos e vinte 

reais e dezenove centavos), acrescido de juros e correção monetária. 

Ante o exposto, opino pela DECRETAÇÃO DA REVELIA da parte 
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reclamada e pela PROCEDÊNCIA da pretensão contida na pela inicial e, por 

consequência, pela CONDENAÇÃO da parte reclamada a pagar à parte 

autora a importância de R$ 17.520,19 (sete mil quinhentos e vinte reais e 

dezenove centavos), devendo ser acrescido ainda, de correção 

monetária pelo índice IPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 

c/c. 161, §1º, CTN), a contar 10/09/2015, a teor do que dispõe o artigo 

487, inciso I, 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, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

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 27 

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, 28 de fevereiro de 

2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011008-79.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO BERNARDES ALEXANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO ANTONIO MARTINS OAB - MT0020429S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT0011813A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011008-79.2016.8.11.0037 

Promovente: LUIS PAULO BERNARDES ALEXANDRE Promovido: 

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA E AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por LUIS PAULO 

BERNARDES ALEXANDRE em face de PASSAREDO TRANSPORTES 

AEREOS LTDA e AZUL LINHAS AEREAS. Devidamente citadas, as 

reclamadas apresentaram contestações tempestivas. 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 requerente alega comprou uma passagem no ano de 2015, da 

Primeira Requerida, com viajem de volta agendada para o dia 11/01/2016 

programada para sair da cidade de RIO DE JANEIRO com destino a 

RONDONÓPOLIS. Aduz que chegou no aeroporto por volta das 11h00min 

e se dirigiu ao guichê da companhia aérea para realizar o check-in, 

entretanto foi informado de que o procedimento só seria realizado a partir 

das 19h00min. Afirma que ao fazer o check-in, por volta das 19h00min, foi 

informado que o voo estava cancelado desde dezembro e que não 

haveria como acomodar em outro voo naquele mesmo dia. Assevera que 

teve que realizar a compra de outra passagem aérea para o dia seguinte, 

com outra companhia, ora segunda reclamada. Afirma que teve que 

retornar para o hotel e no outro dia se dirigir ao aeroporto novamente. 

Alega o requerente, que o voo da empresa AZUL, ora 2ª Requerida, tinha 

uma escala de pouso na cidade de Campinas-SP, o qual o voo foi perdido 

devido ao atraso para pousar e teve ainda que esperar de 8h00min da 

manhã até as 17h00min, sem nenhum auxílio da segunda ré. Além disso, 

afirma o requerente que a segunda requerida extraviou sua mala, sendo 

encontrado várias horas depois e em estado crítico. Aduz ainda, que após 

embarcar para Cuiabá, por volta das 17h00min, recebeu a informação de 

que um ônibus fornecido pela 2ª Requerida aguardava os tripulantes para 

seguir para Rondonópolis-MT. Entretanto, ao chegar em Cuiabá ninguém 

sabia informar sobre o ônibus, com isso, aguardou por mais de 3h00min 

até que organizaram um outro veículo de transporte A primeira ré alega 

que informou a agência de viagens a respeito do cancelamento do voo e 

apresentou as opções de acomodação, sendo que o requerente optou 

pelo reembolso do valor pago pela passagem. Aduz ainda que não 

cometeu nenhum ilícito e não existe dever de reparação de danos. Já a 

segunda reclamada, contesta a ação aduzindo que o atraso ocorreu em 

razão das péssimas condições climáticas, sendo que o autor foi 

reacomodado em outra aeronave e teve todo suporte por parte da 

segunda ré, portanto não há responsabilidade em reparação de danos. 

Compulsando os autos verifico que houve falha na prestação de serviços 

das reclamadas, pois estas não prestaram de forma adequada os 

serviços fornecidos a parte reclamante. Quanto ao ato ilícito praticados 

pela empresa Passaredo, ora primeira ré, e os danos decorrentes de sua 

má prestação de serviços. Podemos observar que a ré apenas juntos 

relação de e-mails enviados, entretanto a informação não foi enviada 

diretamente para o autor, sendo que o mesmo somente ficou sabendo do 

cancelamento no momento do check-in, conforme consta no próprio 

documento juntado pela 1ª ré. Em caso de alteração ou cancelamento de 

Voo ou qualquer outra situação que interfira no itinerário, é 

responsabilidade da empresa aérea fazer a comunicação das mudanças. 

Vejamos: Art. 7º O transportador deverá informar o passageiro, 

imediatamente, sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço e 

seu motivo pelos meios de comunicação disponíveis. § 1º O cancelamento 

programado de voo e seu motivo deverão ser informados ao passageiro 

com, no mínimo, 72 (setenta e duas) horas de antecedência do horário 

previsto de partida.” No mesmo sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE. INDENIZAÇÃO. ALTERAÇÃO DE VOO. Hipótese em que a 

companhia aérea tem responsabilidade pela comunicação ao consumidor 

acerca das alterações nos horários de seus voos, independentemente do 

bilhete ter sido adquirido através da agência de turismo. Valor 

indenizatório mantido. PRELIMINAR AFASTADA. APELO DESPROVIDO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70056786486, Décima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de 

Freitas Iserhard, Julgado em 26/03/2014) “ Portanto, cabe a empresa 

aérea fazer a comunicação sobre cancelamento e alteração do voo 

contrato. A empresa requerida alega que houve a comunicação quanto as 

mudanças, entretanto não juntou nenhum documento que comprove sua 

alegação, o que nos leva a concluir que não houve tal comunicação. 

Levando em consideração que a requerida não efetuou a comunicação ao 

requerente, bem como que a mudança causou transtornos a ele, que 

comprou antecipadamente a passagem para garantir uma viagem tranquila, 

entendo que a requerida falhou na prestação de seus serviços e causou 

danos de ordem moral e material ao autor. Em razão do cancelamento do 

voo, o autor teve que efetuar a compra de uma nova passagem, além de 

ter despesas com diária de hotel e deslocamento do aeroporto ao hotel e 

hotel ao aeroporto, conforme comprovantes em anexo. Analisando-se as 

notas juntadas, tenho que o dano material sofrido pelo autor, em razão de 

má prestação de serviços por parte da primeira ré é no valor de R$ 

1.059,94 (hum mil e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos), 

eis que é valor devidamente comprovado nos autos. Quanto a segunda ré, 

esta também prestou serviço falho, vez que não comprovou que o 

cancelamento/interrupção do voo de Campinas-SP à Cuiabá-MT não 

ocorreu por razões alheias a sua vontade, bem como que não comprovou 

ter dado todo suporte que o autor necessitava, sendo que o autor teve 

que arcar com despesas de extras em razão do atraso do voo, bem como 

teve sua mala extraviada por algumas horas, o que gerou angustia no 

reclamante. Nesse sentido: REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE 

AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTRAVIO 

TEMPORÁRIO DE BAGAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 

PROVAS NOS AUTOS DO EXTRAVIO DA BAGAGEM. SITUAÇÃO QUE 

ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO DISSABOR DO COTIDIANO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 

4.000,00 QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA R$ 2.500,00, A FIM DE 
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ADEQUAR AOS PARÂMETROS UTILIZADOS PELAS TURMAS RECURSAIS 

CÍVEIS EM CASOS ANÁLOGOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005867601, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 22/03/2016). Além 

disso, conforme consta nos documentos juntados, a mala do autor foi 

encontrada em estado deplorável e a 2ª requerida nada fez para amenizar 

os efeitos causados ao reclamante. Embora a mala do autor tenha sido 

danificada, este não juntou nenhum documento capaz de comprovar o 

valor do dano, fez apenas o requerimento. Considerando que o dano 

material deve ser comprovado o valor a título de dano material sofrido pelo 

autor foi de R$ 59,70 (cinquenta e nove reais e setenta centavos). Cumpre 

salientar, que o pagamento do táxi utilizado pelo autor na cidade de 

Rondonópolis-MT, não é de responsabilidade de nenhuma das reclamadas, 

eis que trecho contratado pelo autor era até a cidade de Rondonópolis-MT, 

sendo que ao chegar na cidade de destino não tem a companhia aérea 

nenhuma responsabilidade pelos gastos do autor após o cumprimento de 

seu contrato. Quanto ao dano moral sofrido pelo autor em decorrência da 

má prestação de serviços das rés, é inegável que tal situação extrapolou 

o mero aborrecimento e transtorno, indo além dos limites razoáveis, 

causando ao autor cansaço mental e físico, eis que as requeridas se 

mantiveram inertes no sentido de oferecer soluções que amenizassem o 

sofrimento do autor, bem como que não ofereceu alternativas para que o 

contrato com o requerente fosse efetivamente cumprido conforme o 

contratado. Verifica-se, assim a falha nos serviços prestados pelas 

reclamadas, que não adotaram ou não ofereceram melhores alternativas 

para reduzir o sofrimento e o abalo gerado ao autor, tornando-se 

passíveis de indenização. Desta forma, concluo pela procedência do 

pedido de dano moral. 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. Por tais 

razões, considerando que a fixação do quantum deve ser suficiente para 

evitar enriquecimento sem causa ao reclamante, bem como, resultar 

irrisória soma às reclamadas, condeno a reclamada Passaredo ao 

pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, de 

igual modo, condeno a reclamada Azul ao pagamento do valor 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. Condeno a ré PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA ao 

pagamento do valor de R$ 1.059,94 (hum mil e cinquenta e nove reais e 

noventa e quatro centavos), a título de danos materiais devidamente 

comprovados nos autos, 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; b. Condeno a ré 

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA pagamento de indenização 

por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), 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; c. Condeno a ré AZUL LINHAS AÉREAS ao pagamento do valor 

de R$ 59,70 (cinquenta e nove reais e setenta centavos), a título de danos 

materiais devidamente comprovados nos autos, 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; d. 

Condeno a ré AZUL LINHAS AÉREAS ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), 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, 26 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, 

26.02.2018 Eviner Valério Juiz de Direito
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Processo: 1002811-26.2017.8.11.0037 Requerente: SPANIMAL COMERCIO 

PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME Requerida: NOVO MUNDO 

AMAZONIA MÓVEIS E UTILIDADES 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. Cuida-se de ação de cobrança c/c indenização por danos 

materiais e morais proposta por Spanimal Comercio Produtos Veterinarios 

LTDA-ME em face de Novo Mundo Amazônia Móveis e Utilidades Ltda. DA 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 2ª RECLAMADA No caso, trata-se de 

Reclamação, que vem embasada nas disposições ínsitas no art. 18, 19 e 

21 da Lei n. 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, que consagra a 

teoria da responsabilidade que responde o fornecedor, fabricante e 

prestador de serviços, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação de danos causados aos consumidores por VÍCIOS relativos 

aos produtos e serviços. Ademais, há que se esclarecer que as 

disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor são 

perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que a relação jurídica 

entabulada entre o Reclamante e a Reclamada é de consumo, decorrente 

da responsabilidade solidária pelo fornecimento de produto e do serviço. 

Acrescento, ainda, que nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC: 

tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela 

reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Portando rejeito 

a preliminar suscitada. Fundamento. Decido. A parte autora sustenta que 

adquiriu um produto da reclamada o qual apresentou vício oculto quando 

de sua instalação, razão que a fez buscar a empresa ré. Contudo, diante 

dos vícios apresentados a reclamada não atendeu a solicitação do 

requerente em realizar a troca do aparelho ar condicionado Split. Ocorre 

que o produto comprado na empresa reclamada apresentou indícios de 

uso verificado por técnico de instalação que emitiu um laudo técnico 

constando a situação do produto. Neste sentido, o requerente se 

direcionou até a empresa reclamada para realizar a troca do produto, visto 

que havia comprado um produto novo e a reclamada lhe entregou um 

produto usado, porém não obteve Êxito já que a reclamada se recusou em 

realizar a troca do aparelho. Já a reclamada alega que não houve 

disponibilização do produto para que fosse realizado o devido reparo 

dentro do prazo de 30 dias, bem como a extinção do feito ante a falta de 

interesse de agir. Pois bem. Ao adquirir um produto, confia-se que o 

mesmo funcionará da maneira adequada e condizente com o fim a que se 

destina. Sendo assim, constatada a existência de falhas sem a ocorrência 

de excludente de ilicitude, resta devido o ressarcimento por dano moral, 

uma vez que restou demonstrado o dano moral enfrentado. A presente 

reclamação vem embasada nas disposições ínsitas da Lei n. 8.078/90 - 

Código de Defesa do Consumidor, que consagra a teoria da 

responsabilidade que responde o fornecedor, fabricante e prestador de 

serviços, independentemente da existência de culpa, pela reparação de 

danos causados aos consumidores por VÍCIOS relativos aos produtos e 

serviços. O Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte acerca do 

prazo para que o vício apresentado pelo produto seja sanado: ?Art. 18 

(...) § 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o 

consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: (grifei) I ? a 

substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas 

condições de uso; II ? a restituição imediata da quantia paga, 

monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III ? 

o abatimento proporcional do preço.? Na distribuição do ônus da prova, 

como no caso dos autos, compete à parte autora demonstrar o direito que 

lhe assiste ou início de prova compatível com o seu pedido e as requeridas 

comprovarem a inexistência, modificação ou extinção do direito pleiteado 

pela autora, nos termos do art. 333, incisos I e II, do Código de Processo 

Civil. Nas relações de consumo, todavia, o artigo 6º, VIII, do CDC, coloca a 
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inversão do ônus da prova à disposição do consumidor, como meio para 

facilitar a sua defesa. Neste norte, cumpre referir primeiramente que a 

autora conseguiu demonstrar através dos documentos, que adquiriu o 

produto em 22/06, e que o produto apresentou vício oculto. Assim, não há 

se olvidar o dever do fornecedor/fabricante/ assistência técnica para 

reparo do defeito no prazo de 30 (trinta) dias. Contudo, no caso dos autos 

latente a situação do não cumprimento da obrigação primária no prazo 

determinado pela lei. Isso porque, a reclamada nem oportunizou ao 

requerente a possibilidade de resolver a situação limitando-o já quando de 

sua procura o que levou o mesmo ajuizar a presente demanda para 

resguardar seus direitos. Quanto ao pedido de dano material, entendo 

devida a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, 

nos termos do art. 18, parágrafo primeiro, inciso II do CDC. Em relação ao 

dano moral, destarte, tenho que a situação vivenciada pela parte Autora 

que ficou todo esse período sem poder dispor do aparelho adquirido pelo 

defeito apresentado, causou-lhe desconforto e aflição, sendo certo, 

ainda, que o transtorno, o constrangimento e a frustração causados ao 

mesmo, podem ser tidos como dano moral passível de indenização, 

principalmente diante da inércia da Reclamada, que agem em total 

desrespeito, fazendo com que a Reclamante não tenha sequer o seu 

direito de consumidor respeitado diante de tal situação. Tais práticas, 

como dito, devem ser coibidas para evitar que o consumidor que honra 

com suas obrigações se encontre frustrado nas suas expectativas. Ante 

o exposto, com fulcro no art. 269, I do Código de Processo Civil c/c art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

para o fim de condenar a reclamada a: a) restituição imediata da quantia 

paga, monetariamente atualizada, nos termos do art. 18, parágrafo 

primeiro, inciso II do CDC, e, b) ao pagamento da importância de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC, a partir da data da publicação. Por fim, DETERMINO 

que a parte Reclamante coloque a disposição da Reclamada o produto e 

os acessórios defeituosos que estejam em sua posse, no prazo de 05 

(cinco) dias, para não configurar enriquecimento ilícito, ficando sob a 

responsabilidade da Reclamada o seu recolhimento. 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). 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%. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. 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 27 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, 

28 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito
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PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1004532-13.2017.8.11.0037 

Promovente: BRUNA GRAZIELLE DA SILVA BRITO MIRANDA Promovido: 

BANCO BRADESCARD S.A Trata-se de ação conexa com a ação n° 

1004533-95.2017.811.0037. Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por BRUNA GRAZIELLE DA SILVA BRITO MIRANDA em face de BANCO 

BRADESCARD 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. Passo à análise do mérito. A 

autora alega que o réu incluiu seus dados indevidamente junto ao banco 

de dados dos Órgãos de Proteção ao Crédito, entretanto alega 

desconhecer o débito em questão. O Banco réu, por sua vez, aduz que a 

inscrição foi devida eis que a parte autora utilizou o cartão de crédito 

administrado pela ré e não efetuou o pagamento, ocasionando a inscrição 

de seu nome nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito. 

Analisando a questão discutida verifico que o Banco requerido comprovou 

suas alegações trazendo aos autos as faturas do cartão de crédito, a 

proposta de adesão devidamente assinada, bem como juntou telas 

sistêmicas que comprovam a utilização dos serviços e o não pagamento. 

Portanto, há de se concluir que a autora utilizou os serviços do banco 

Requerido, conforme observa-se nas faturas do cartão de crédito e telas 

sistêmicas, e não efetuou o pagamento de tal débito. Sendo assim, a 

inscrição de seu nome no rol dos maus pagadores é totalmente devida. 

Ademais, o endereço constante nas faturas é o mesmo indicado na 

petição inicial, portanto conclui-se que a autora tinha pleno conhecimento 

do débito. Considerando a presunção de veracidade das provas, aliadas 

ao fato de que a autora utilizou os serviços junto ao réu, resta 

demonstrado que não houve qualquer ato ilícito por parte do réu. Assim, 

não há que se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos 

em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte reclamada. Vejo que a parte autora não 

agiu com lealdade para com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, 

por alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Em razão do exposto, 

declaro resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o 

pedido inicial e: a. Condeno a parte autora a pagar as custas processuais 

(art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários advocatícios em 

favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 5% (vinte por cento) 

sobre o valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85); b. Condeno a parte 

reclamante, em multa que fixo no percentual de 9% (nove por cento) sobre 

o valor corrigido da causa, a título de perdas e danos à parte contrária. 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. 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, 26 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, 26.02.2018 Eviner Valério Juiz de Direito
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PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8012070-57.2016.8.11.0037 

Promovente: FABIO DELERA NILSON Promovido: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A e BANCO BRADESCO S.A. Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por FABIO DELERA NILSON em face de BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A e BANCO DO BRADESCO 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. Das Preliminares A respeito dos pedidos de indeferimento 

da petição inicial alegados em sede de contestação, não vislumbro 

enquadramento da presente demanda nos casos elencados no artigo 330 

do CPC, motivo pelo qual afasto as preliminares de mérito vindicadas. 

Passo à análise do mérito. O autor alega que mantinha com a segunda 

reclamada, cartão de crédito. 4551 xxxx xxxx 4082, entretanto por 

dificuldades financeiras deixou atrasar fatura do referido cartão. Aduz 

que no mês de junho de 2016 foi contatado pela administradora de cartão 

de crédito, via telefone, oferecendo proposta para quitação do débito, 

sendo que o autor recebeu um boleto bancário para pagamento integral da 

dívida com desconto no valor de R$ 748,99 (setecentos e quarenta e oito 

reais e noventa e nove centavos), efetuando o pagamento no dia 17 de 

junho de 2016. Assevera que em 28 de junho de 2016 a primeira requerida 

efetuou débito na conta corrente do reclamante junto ao Banco Bradesco 

S/A no valor de R$ 533,62 (quinhentos e trinta e três reais e sessenta e 

dois centavos), sob a alegação de parcelamento de crédito pessoal nº 

2880180. Afirma que no dia 06 de julho de 2016 constava novo débito sob 

nº 2880187 denominado mora de crédito pessoal no valor de R$ 476,77 

(quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos), 

entretanto ao comparecer na agência, foi informado que tal débito não foi 

encontrado na conta do autor. O Banco Bradesco Cartões, ora primeiro 

réu, alegou que o autor não comprovou o dano moral sofrido, sendo assim 

não há dever em indenizar. O Banco Bradesco S.A, ora segundo 

reclamado, limita-se a contestar o dano moral, aduzindo que a parte autora 

não comprovou o constrangimento sofrido. Analisando os autos verifico 

que os requeridos se limitaram a contestar o dano moral, não trazendo 

nenhuma alegação ou documentos capazes de eximir sua 

responsabilidade. A presente ação versa sobre relação de consumo, em 

que o consumidor é parte hipossuficiente, assim cabia aos réus provarem 

a relação contratual com a parte autora, entretanto, estes nada juntaram 

para desconstituir o direito do autor, ao passo que o autor juntou cópia da 

fatura e comprovante de pagamento, bem como extrato onde pode-se 

verificar o débito realizado. Importante frisar que a responsabilidade das 

instituições financeiras pelos 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 a existência de contrato de crédito 

pessoal. 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 533,62 

(quinhentos e trinta e três reais e sessenta e dois centavos), que em 

dobro perfaz a quantia de R$ 1.067,24 (hum mil e sessenta e sete reais e 

vinte e quatro centavos). No tocante ao dano moral, verifico que a ré 

prestou um serviço defeituoso. Agiu assim em infringência ao artigo 14, do 

Código de Defesa do Consumidor, e com isso gerou transtornos a 

reclamante, pelo desgaste e o tempo desperdiçado em reclamações, bem 

como com a falta de retorno por parte da empresa ré. Corroborando com o 

nosso entendimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem 

se manifestado no sentido de que o descaso com o consumidor é situação 

hábil à caracterização do dever de indenizar, especialmente nas situações 

em que a fornecedora presta o serviço de forma deficiente. No presente 

caso, está caracterizado o dano moral, eis que a falha na prestação de 

serviços por parte do banco réu, gerou completo aborrecimento e 

constrangimento a parte autora, posto que com isso, tem o dever de 

indenizar a parte pelos danos causados. Sendo assim, com respeito à 

reparação moral, entendo pela procedência. Acentuo que o dano em 

debate é in re ipsa, ou seja, prescinde da produção de provas. Porque a 

materialização do dano moral ocorre quando se dá lesão do patrimônio 

abstrato ou imaterial de alguém, que consiste num bem ético-jurídico-social 

que pode ser a liberdade, a honra, a dignidade, ou a simples paz ou 

tranquilidade do espírito. Esses elementos são impassíveis de prova 

material. Por esse enfoque, deve-se ter em mente que a indenização deve 

ser em valor tal que garanta à parte autora uma reparação (se possível) 

pela lesão experimentada, bem como implique, àquele que efetuou a 

conduta reprovável, impacto suficiente para dissuadi-lo na repetição de 

procedimento símile. Nesta linha, entendo que a condição econômica das 

partes, a repercussão do fato, assim como a conduta do agente devem 

ser perquiridos para a justa dosimetria do valor indenizatório, no intuito de 

evitar o enriquecimento injustificado da autora e aplicação de pena 

exacerbada à demandada. Por tais razões, considerando que a fixação do 

quantum deve ser suficiente para evitar enriquecimento sem causa à 

reclamante, bem como, resultar irrisória soma à reclamada, fixo a quantia 

de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Em razão do 

exposto, declaro resolvido o mérito e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL e: a) Declaro inexistentes os débitos no valor de R$ 533,62 

(quinhentos e trinta e três reais e sessenta e dois centavos), descontados 

indevidamente da conta corrente do reclamante. b) Condeno a ré a 

ressarcir em dobro o que cobrou indevidamente, o que equivale a R$ 

1.067,24 (hum mil e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos), 

corrigido monetariamente desde os respectivos desembolsos pelo 

INPC/IBGE e juros de 1% ao mês, contados a partir da citação c) Condeno 

a promovida a pagar ao promovente a quantia de R$5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelos índices 

oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, 

contados da data desta sentença. Sem ônus sucumbenciais e custas, 

face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto 

o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 27 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, 27.02.2018 Eviner Valério Juiz de Direito
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Processo: 1005049-18.2017.8.11.0037 Requerente: ROSILENE ALVES 

NOGUEIRA Requerida: VIA VAREJO 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. 330, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. 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 301 do Código de Processo Civil. DA ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DA RECLAMADA No caso, trata-se de Reclamação, que vem 

embasada nas disposições ínsitas no art. 18, 19 e 21 da Lei n. 8.078/90 - 

Código de Defesa do Consumidor, que consagra a teoria da 

responsabilidade que responde o fornecedor, fabricante e prestador de 

serviços, independentemente da existência de culpa, pela reparação de 

danos causados aos consumidores por VÍCIOS relativos aos produtos e 

serviços. Ademais, há que se esclarecer que as disposições previstas no 

Código de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao 

presente caso, uma vez que a relação jurídica entabulada entre o 

Reclamante e a Reclamada é de consumo, decorrente da responsabilidade 

solidária pelo fornecimento de produto e do serviço. Acrescento, ainda, 

que nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC: tendo mais de um 

autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos 

danos previstos nas normas de consumo. Portando rejeito a preliminar 

suscitada. FUNDAMENTO. DECIDO. Relata o Reclamante que realizou a 

compra de uma batedeira 4 velocidades, Britânia perola maxx, pr 220v no 

valor de 69,90 (sessenta e nove reais e noventa centavos, na data de 

22/03/2017. A Reclamante alega que o produto entregue foi diferente do 

constante da nota fiscal, uma vez que a mesma especificava 220v e foi 

entregue ao requerente um produto de 127v. Contudo, somente após um 

tempo de uso quando o produto veio a der defeito, que foi possível 

constatar que o produto entregue não foi o solicitado pela requerente. 

Assim, a Reclamante entrou em contato com a reclamada para requerer a 

substituição do produto, porém sem êxito já que a reclamada não atendeu 

a solicitação e eximiu-se de providenciar a troca do produto. Em 

contestação a reclamada alega excludente de responsabilidade, contudo 

deixa de juntar qualquer documento que sustente sua alegação. 

Consoante se verifica o reclamado não realizou a entrega do produto 

adquirido, pelo que resta comprovado nos autos a solicitação de produto 

com 220v, o que enseja vício na prestação do serviço. A presente 

reclamação vem embasada nas disposições ínsitas da Lei n. 8.078/90 - 

Código de Defesa do Consumidor, que consagra a teoria da 

responsabilidade que responde o fornecedor, fabricante e prestador de 

serviços, independentemente da existência de culpa, pela reparação de 

danos causados aos consumidores por VÍCIOS relativos aos produtos e 

serviços. O Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte acerca do 

prazo para que o vício apresentado pelo produto seja sanado: ?Art. 18 

(...) § 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o 

consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: (grifei) I ? a 

substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas 

condições de uso; II ? a restituição imediata da quantia paga, 

monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III ? 

o abatimento proporcional do preço.? Na distribuição do ônus da prova, 

como no caso dos autos, compete à parte autora demonstrar o direito que 

lhe assiste ou início de prova compatível com o seu pedido e as requeridas 

comprovarem a inexistência, modificação ou extinção do direito pleiteado 

pela autora, nos termos do art. 333, incisos I e II, do Código de Processo 

Civil. Nas relações de consumo, todavia, o artigo 6º, VIII, do CDC, coloca a 

inversão do ônus da prova à disposição do consumidor, como meio para 

facilitar a sua defesa. Neste norte, cumpre referir primeiramente que a 

autora conseguiu demonstrar através dos documentos, que adquiriu o 

produto em 22/03/2017, e até o momento não recebeu a substituição do 

produto, bem como não lhe foi restituído o valor já pago. Assim, não há se 

olvidar que o dever do fornecedor para sanar o vício é de 30 (trinta) dias. 

Contudo, no caso dos autos latente a situação do não cumprimento da 

obrigação primária no prazo determinado pela lei. Quanto ao pedido de 

dano material, entendo devida a restituição do valor pago, devidamente 

atualizado, nos termos do art. 18, parágrafo primeiro, inciso II do CDC. 

Contudo não se trata de restituição em dobro, uma vez que não ocorreu 

ilícito na venda do produto, tratando-se de uma legitima relação de 

consumo ao qual ocorreu vicio na prestação do serviço pela requerido. 

Quanto 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. 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 de não atender a 

solicitação administrativa da requerente de forma a não devolver o valor 

pago pelo produto sem ter efetuado o uso do mesmo, sendo 

desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois 

o dano se extrai da verificação da conduta. Neste sentido, verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 

14 DO CDC. A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços 

está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de 

segurança. 2. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO 

DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO 

CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA 

SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 70047096714, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado 

em 31/01/2012) (grifei) 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$ 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. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 269, I do Código de Processo Civil c/c art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

para o fim de condenar a reclamada a: a) a Substituição do produto por 

outro que atenda o pedido constante em Nota Fiscal, ou seja com 220v; b) 

bem como condenar a reclamada ao pagamento da importância de R$ 

4.000,00 (quatro 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). Por fim, 

DETERMINO que a parte Reclamante coloque a disposição da Reclamada o 

produto e os acessórios defeituosos que estejam em sua posse, no prazo 

de 05 (cinco) dias, para não configurar enriquecimento ilícito, ficando sob 

a responsabilidade da Reclamada o seu recolhimento. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102081/3/2018 Página 119 de 477



de multa de 10%. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. 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 27 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, 

28 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003679-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUANDA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO OAB - MT0019965A (ADVOGADO)

JESSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES OAB - MT21217/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1003679-04.2017.8.11.0037 Reclamante: LUANDA MARIA DE SOUZA 

Reclamada: SKY BRASIL SERVICOS LTDA 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. Afirma a parte autora que a autora é 

usuária de um dos combos de pacotes TV por assinatura fornecidos pela 

empresa SKY do Brasil, com valor mensal de R$ 490,00. O autor relata 

que a partir de agosto de 2016 passou a ser cobrado indevidamente em 

valores diversos do que contratou. Se defende a parte reclamada 

alegando a parte autora alega que possuía o serviço da empresa 

requerida, pagando o valor mensal de R$ 490,00, porém, não colaciona 

nada que comprova sua alegação. Narra a parte requerente que as 

faturas de agosto/2016 e setembro/2016 vieram com valores acima do 

contratado, porém não colacionada aos autos as faturas com as supostas 

cobranças a maior. Sem as faturas em que a parte requerente alega ter 

sido cobrada a maior, não há como a requerida peticionar uma boa defesa. 

O valor acima do contratado pode ser devido a inúmeros fatores, tais 

como, multas e juros por atraso, contratação de pacotes adicionais, 

locação de ponto opcional, entre outros. É o breve relato. Em replica a 

parte requerente alegou intempestividade da contestação. Decido. Quanto 

ao pedido de revelia diante da alegada intempestividade do protocolo da 

contestação colaciono normal legal prevista no Código de Processo Civil: 

Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados 

excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias 

do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia 

útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for 

encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver 

indisponibilidade da comunicação eletrônica. O prazo para contestas 

iniciou-se dia 31 de outubro de 2017 (terça-feira) e findou-se dia 04 de 

novembro (sábado), portanto, prorrogou-se o prazo para o primeiro dia 

útil: 06 de novembro de 2018, destarte, a contestação é tempestiva. O que 

se depreende do caso em tela é que a parte reclamante noticiou suposta 

cobrança a mais do que o pactuado anteriormente, todavia, não comprou o 

alegado juntando a cobrança, mas tão somente o pagamento. A prova 

cabal da cobrança indevida é a cobrança indevida, seja ela por meio de 

gravação telefônica, fatura, ou outro indício que consubstancie a 

ilegalidade, não se pode auferir que houve uma ilicitude sem o mínimo de 

prova. Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados 

quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso 

I, do NCPC. “A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar 

do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. 

Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida 

paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, 

ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos 

Tribunais, 2009, p. 160 )”. Assim, não há falar em indenização a título de 

danos morais, pois não comprovada qualquer ilicitude no proceder da 

parte reclamada. 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. 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, 27 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, 27 de fevereiro de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020012-77.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KARLENE FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

POINTER FORT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8020012-77.2015.8.11.0037 Reclamante: KARLENE FERNANDES DA 

SILVA Reclamada: SKY BRASIL SERVICOS LTDA e POINTER FORT 

COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME 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. Afirma a parte autora que adquiriu da 

requerida no mês de dezembro de 2014 uma recarga em seu aparelho de 

TV por assinatura da Sky pelo valor de R$ 49,90. Ocorre que, em que 

pese o pagamento por parte da consumidora, a recarga efetuada não foi 

efetivada em seu aparelho. Se defende a parte reclamada SKY BRASIL 

SERVICOS LTDA que a última recarga realizada ocorreu em 13/02/2015 no 

valor de R$ 49,90, no pacote Pré-pago FIT-30 dias. Como é possível 

verificar o equipamento foi habilitado na residência do autor e o sinal foi 

emitido pelo tempo da recarga de 30 dias. Após essa data não houve mais 

nenhuma recarga, tampouco houve contato informando a ausência de 

sinal ou mesmo solicitando a devolução dos valores. Alega a parte 

reclamada POINTER FORT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - 

ME que não é parte legitima para figurar no polo passivo da presente 

demanda, uma vez que a responsabilidade pelas recargas para aparelhos 

de TV pertence apenas à Segunda Requerida – Sky Brasil Serviços Ltda. 

Dessa forma, e pelo fato do Primeiro Requerido – Pointer Fort Comercio de 

Eletroeletrônicos Ltda ser apenas representante da Segunda Requerida, o 

mesmo deve ser excluído da demanda por ilegitimidade passiva. É o breve 

relato. Da Preliminar. Em que pese a preliminar arguida pela SKY BRASIL 

SERVICOS LTDA, 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. Rejeito a preliminar. A preliminar de ilegitimidade passiva 

arguida em contestação deve ser afastada. O consumidor pode dirigir sua 

pretensão contra qualquer dos envolvidos na cadeia produtiva e comercial 

do produto e serviço. Trata-se de responsabilidade solidária, prevista no 

parágrafo único do art. 7º do CDC e § 1º do art. 25 do mesmo codex. 

Decido. Quanto ao pedido de contumácia diante da ausência da parte 

requerente em audiência de conciliação entendo que a justificativa dada 
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por seus representantes legais é satisfatória, portanto, superada esta 

fase. O que se depreende do caso em tela é que a parte reclamante 

noticiou suposta recarga no aparelho, todavia, o crédito não foi abonado, 

não podendo assim usufrui do pacote de TV por assinatura. A parte 

requerente não juntou comprovante de pagamento do valor supostamente 

utilizado para recarga, não juntou extrato de crédito ou qualquer outro 

documento ou prova que consubstanciasse a versão de que teria inserido 

crédito, destarte, torna-se impossível auferir ilegalidade. Incumbe ao 

reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos 

constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. “A 

regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de 

dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve 

ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o 

fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o 

contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 

2009, p. 160 )”. Assim, não há falar em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilicitude no proceder da parte 

reclamada. Pelo exposto, rejeito as preliminares arguidas e julgo 

improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

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, 27 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, 27 de 

fevereiro de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012175-34.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGRISUL AVIACAO AGRICOLA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO REICHE OAB - MT18868/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8012175-34.2016.8.11.0037 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 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 cobrança indevida referente a multa 

contratual por fidelidade, quando pretendia alterar seu plano. Afirma o 

reclamante que possui três linhas telefônicas vinculadas ao plano “VIVO 

PL SUA EMPRESA”, e que em meados de 2015, começou a tentar migrar 

de plano, para que suas linhas passassem para um plano vinculado a 

pessoa física, mais barato e acessível para ele que diligenciou por 

diversas vezes na tentativa de mudar de plano, mas foi informado que 

precisava pagar multa por fidelidade. A reclamada contesta alegando que 

no dia 31/10/2014, o reclamante assinou “Termo de Solicitação de 

Serviços”, através do qual foi contratado plano empresarial para duas 

linhas telefônicas, sendo que o mesmo foi habilitado efetivamente no dia 

14/12/2014. Alega que o referido contrato estabelece prazo de vigência 

inicialmente de 12 (doze) meses, podendo ser renovado por mais 12 

(doze) meses, se assim as partes quiserem, sustentando, porém, que a 

rescisão antecipada do contrato gera cobrança de multa rescisória 

proporcional ao desconto oferecido pelo pacote de internet, motivo pelo 

qual a cobrança seria legitima quando da tentativa de migração de plano. 

Da análise dos autos, verifica-se que a autora trouxe aos autos e-mails 

que comprovam a cobrança da multa contratual de fidelidade no ano de 

2016. Assim sendo, importante consignar que os prestadores de serviços 

são autorizados a oferecer benefícios e cobrar a multa por fidelidade, 

proporcional ao tempo restante para o fim do contrato e/ou ao beneficio 

recebido. Contudo o prazo mínimo considerado para a fidelização não 

pode ultrapassar 12 (doze) meses, conforme artigos 57 e 59 da 

Resolução n. 632/2014 da Anatel. Em que pese as alegações da parte 

promovida, a mesma não logrou êxito em desconstituir as alegações do 

promovente, isso porque restou comprovado que cobrou multa contratual 

por fidelidade, mesmo após prazo legal de 12 (doze) meses, 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 

realização de cobrança de multa contratual após prazo de 12 (doze) 

meses, é considerada indevida e abusiva, de forma a beneficiar somente 

o fornecedor dos serviços, de maneira que, não conseguindo a parte 

promovente resolver o problema administrativamente, configura falha na 

prestação do serviço e gera a obrigação de reparar os danos. Deixando a 

reclamada de comprovar os fatos modificativos e/ou extintivos do direito 

do autor, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil. 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 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$ 

4.000,00 (quatro mil reais). Com relação ao pedido de condenação da 

requerida, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente 

relativos a multa contratual cobrada, afasto a penalidade requerida, pois 

não há nos autos comprovantes de pagamento capazes de demonstrar 

efetivamente a ocorrência do pagamento e os valores específicos. Pelo 

exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 

1) determinar a ilegalidade da cobrança da multa contratual de fidelidade 

no presente caso, por ter se passado o prazo legal de 12 (doze) meses 

da data da contratação; 2) condenar a reclamada a pagar a 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. 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, 28 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002145-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON BARBOSA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 
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(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002145-25.2017.8.11.0037 REQUERENTE: WANDERSON 

BARBOSA DE SOUSA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS SENTENÇA Numero do Processo: 

1002145-25.2017.8.11.0037 REQUERENTE: WANDERSON BARBOSA DE 

SOUSA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. Trata-se se pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora, no qual manifesta sua falta de interesse no 

prosseguimento da lide. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo 

único, do NCPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após 

a homologação Judicial. Ademais, denoto que não há óbice para o 

deferimento do pedido da parte reclamante, conforme enunciado 90 do 

FONAJE1. 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. 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 1 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 (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001413-44.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEL ALVES DE SOUSA OAB - MT0007397A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1001413-44.2017.8.11.0037 REQUERENTE: CRISTIANO 

RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A, 

LATAM AIRLINES GROUP S/A Vistos, Compulsando-se os autos, é 

possível verificar que a requerida efetuou o cumprimento integral da 

sentença proferida nos autos, pagando integral o valor da condenação (id. 

n°11564081). O novo Código de Processo Civil, em seu artigo 924, inciso II, 

é categórico ao prescrever a extinção do processo, como providência 

cabível quando o devedor cumpre satisfatoriamente a obrigação a seu 

cargo. Observo que neste caso foram atendidas todas as prescrições 

legais cabíveis à espécie, sendo aplicável a extinção do processo, 

conforme determinam as regras processuais civis vigentes. Diante do 

exposto, JULGO EXTINTA, por sentença, a presente execução ou 

cumprimento de sentença, na forma do artigo 924, inciso II, do Novo 

Código do Processo Civil. Proceda-se a liberação do alvará ao credor na 

importância de R$8.000,00(oito mil reais) até zerar, cujos danos 

necessários para a expedição estão disponíveis nos autos(id. 

n°11796912), devendo observar por este juízo se o advogado da 

requerente possui poderes inerentes ao recebimento da importância 

depositada em juízo. Após, arquive-se definitivamente os autos, com as 

baixas e anotações pertinentes. Arquive-se, desde logo, os autos. 

Primavera do Leste/MT, 27 de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002076-90.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1002076-90.2017.8.11.0037 Reclamante: ROGERIO DA SILVA VIEIRA 

Reclamadas: SKY BRASIL SERVICOS LTDA 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, 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 requerente que teve seu 

nome negativado indevidamente pela parte requerida uma vez que nunca 

ter contratado. Alega a parte requerida que ao contrário do alegado em 

petição inicial, a parte autora contratou os serviços da empresa requerida 

de prestação de TV por assinatura, conforme demonstram os documentos 

anexos à presente contestação, sendo certo que o contrato de nº 

1502451571, foi efetivado em 12/05/2016, sendo cancelado por 

inadimplência em virtude do não pagamento das faturas. É o breve relato. 

Decido. Alega a parte reclamante não ter contratado com a parte 

requerida, mesmo assim teve seu nome injustificadamente negativado 

diante de dívida inexistente, de outra banda a parte reclamada insiste na 

contratação, porém, não trouxe nenhuma prova idônea para 

consubstanciar sua versão. Concluo que a negativação realizada foi 

indevida. A negativação indevida é dano de natureza in re ipsa, que 

dispensa comprovação da ocorrência do abalo, pois presumidamente 

afeta a dignidade da pessoa humana ao incluir nome de adimplente em 

cadastro de inadimplentes. 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 
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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. 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 julgo 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 

confirmar a liminar deferida ab initio declarar inexigível o débito discutido 

na presente demanda e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 

8.000,00 (oito 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. 

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, 27 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, 27 de fevereiro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005117-65.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DILIENE CRISTINA ELIAS DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (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

 

Processo nº 1005117-65.2017.8.11.0037 Requerente: DILENE CRISTINA 

DE MORAES Requerido: 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. 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. A 

Reclamante nega ter realizado empréstimo consignado 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 aos descontos 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, cumpre 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 Reclamante, nos 

termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fez. Com efeito, não 

há provas nos autos de que a parte Reclamante tenha firmado o referido 

contrato. A apresentação, tão somente de faturas e telas sistémicas, não 

é capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes, sendo provas 

confeccionadas unilateralmente. 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 os descontos realizados 

na folha de pagamento da Reclamante foram indevidos, o que certamente 

causou inúmeros transtornos além, de desequilibro financeiro, ante a 

subtração indevida de valores. Nesse sentido, a declaração de 

inexistência da relação jurídica e do débito é medida que se impõe. Quanto 

aos danos materiais, entendo devida e devolução do valor descontado 

indevidamente, em dobro, nos termos do artigo 42, § único do CDC. 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, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido para: a) DECLARAR 

a inexistência da relação jurídica e dos débitos decorrentes do empréstimo 

consignado – Cartão de Crédito; b) condenar a reclamada a pagar o valor 

de R$ 495,47 (quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete 

centavos), a título de repetição do indébito, acrescido de juros de 1% ao 

mês e correção monetária (INPC) a contar do evento danoso; e d) 

CONDENAR a reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção 

monetária (INPC) a partir desta data. 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 27 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, 28 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003420-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO)

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1003420-09.2017.8.11.0037 Reclamante: ALEXIA GOMES DA SILVA 

Reclamada: SKY BRASIL SERVICOS LTDA 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, 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. Relata a parte autora ser cliente da 

requerida, informa que o pacote contratado era no valor de R$189,00. 

Sempre foi cobrada em demasia ao valor contratado originalmente, vem 

sendo insistentemente cobrada indevidamente. Em defesa a requerida 

sustenta a perda de objeto e embora a parte requerente alegue ter sofrido 

dano de ordem moral, não fundamentou sua alegação, eis que analisando 

sua peça vestibular, não se verificam elementos comprobatórios deste 

fato. É o breve relato. Decido. Verifico dos autos que a parte promovente 

comprovou o valor regular da fatura mensal contratado, bem como 

comprovou a cobrança em demasia. Comprovou ainda suas tentativas de 

solucionar a questão em seara administrativa, porém, todas sem sucesso. 

A parte requerida, por sua vez, se defende apenas negando de forma 

geral todo o exposto, não demonstrando nenhum fator que pudesse 

eximi-la da conduta ilegal. 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 
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extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC. É patente 

que a cobrança indevida insistente foge dos parâmetros de mero 

aborrecimento e pode atingir a honra e o sossego do sujeito, como é o 

caso vivenciado nos autos pela parte autora. Portanto, inequívoco que 

houve falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código 

de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço enseja a 

responsabilização objetiva pelos danos causados. 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, julgo procedente os pedidos da exordial 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: - 

Confirmar a liminar deferida ab initio e aplicar a multa por seu 

descumprimento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 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 - Condenar a reclamada na devolução em dobro do valor de R$ 

22,00. Este valor deverá ser corrigido pelo índice INPC/IBGE desde o 

arbitramento e a incidência de juros desde o evento danoso (data do 

pagamento). - Condenar a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 

(quatro 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. 

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, 27 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, 27 de fevereiro de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012114-76.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA LACERDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO OAB - MT0013984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MELISSA GIRALDI FARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8012114-76.2016.8.11.0037 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, que 

é médica e atrasou por horas a consulta marcada pela reclamante, que se 

deslocou de outra cidade para se consultar e não conseguiu ser atendida. 

Requer ainda, indenização por danos materiais, para ser ressarcida dos 

gastos que obteve com a locomoção e estadia para outra cidade, em 

busca do atendimento médico que não se efetivou, devido ao atraso da 

requerida. A requerida por sua vez, contesta a ação alegando que teve 

um imprevisto no dia da consulta agendada pela requerente, motivo pelo 

qual se atrasou, pois precisou levar seu filho em uma consulta médica, o 

que veio a atrasar todos os atendimentos. Sustenta que atendeu os 

pacientes que a aguardaram. Após detida análise dos autos, constatei que 

o pedido inicial não merece ser acolhido, conforme fundamentos que 

passo a declinar. Pois bem. Embora o tempo de espera para atendimento 

da consulta agendada tenha acontecido em lapso superior ao esperado, 

esse fato, por si só, não autoriza a presunção de ocorrência de dano 

moral (damnum in re ipsa), já que qualquer pessoa está sujeita a atrasos e 

imprevistos, mesmo que houvesse horário marcado para atendimento da 

autora. Desta feita, em que pese o inconformismo autoral, entendo que a 

situação descrita nos autos não causou qualquer dano a parte autora, 

sendo situação cotidiana passível de acontecer com qualquer pessoa. 

Mesmo que a reclamante demonstre ter tido gastos para ir a outra cidade 

ser atendida em consulta, verifica-se que a reclamada atendeu as 

pessoas que a aguardaram, somente havendo o atraso e não 

cancelamento das consultas. Embora não deixe de visualizar os 

transtornos enfrentados pela promovente, os supostos danos morais 

descritos, não vão além de meros aborrecimentos, sob pena de indevida 

banalização do instituto do dano moral, 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, situações que não se coadunam com um simples 

resultado de exame. Assim, ainda que sob a ótica do Código de Defesa do 

Consumidor, somente há se falar em dano moral, quando há abalo 

percuciente à personalidade ou à dignidade do ser humano, abalo esse 

não verificado no caso em comento. Nesse sentido é a jurisprudência: 

RECURSO INOMINADO ? RELAÇÃO DE CONSUMO ? EXCESSO DE TEMPO 

EM ESPERA NA FILA DO BANCO ? SENTENÇA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE ? INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL ? 

EXIGÊNCIA DE PROVAS DE ABALO MORAL ? SENTENÇA REFORMADA ? 

RECURSO PROVIDO. O tempo de espera em fila de Banco por tempo acima 

do limite legalmente previsto (01h04min.), embora configure ato irregular, 

não enseja, por si só, a responsabilização da Instituição Bancária por 

dano moral. Situação que não se enquadra na hipótese de dano moral ?in 

re ipsa? e, portanto, exige comprovação do dano moral, situação 

vexatória, humilhante ou violadora de direitos da personalidade. Reforma 

da sentença para julgar improcedente a ação. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 334300620138110001/2015, JOAO BOSCO SOARES DA 

SILVA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/02/2015, Publicado no DJE 

27/02/2015) Processo nº 0029201-63.2014.811.0002 Origem: Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei Recorrente: Vilma Bezerra Leite Recorrido: 

Banco Bradesco S.A. EMENTA 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. VOTO Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia Turma: O douto 

magistrado que proferiu 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. Para maior clareza, 

transcrevo excertos da respeitável sentença: O reclamante busca ver o 

reclamado condenado ao pagamento de indenização por danos morais, 

apontando como ato ilícito a demora de atendimento na agência bancária. 

À parte toda a discussão que se trava no processo, entendo que a 

solução jurídica a ser adotada resume-se na simples constatação de que 

não há, nestes casos de demora de atendimento em filas bancárias, 

danos morais que exceda a esfera dos aborrecimentos por qualquer um 

suportáveis na vida em sociedade. Não ignoro que mereça o consumidor 

bom, célere e eficiente atendimento, o que significa que há, neste caso, 

ato ilícito. Entendo, contudo, que, para tato, para dar efetividade ao 

comando legal, deve contar ela com o indispensável instrumento 

sancionatório administrativo (multa), à disposição do município que a 

editou, sob pena de quedar-se letra morta. O reclamante não sofreu 

nenhum abalo à honra e nem experimentou qualquer situação de dor, 

sofrimento ou humilhação. No aspecto individual, o entendimento que se 

firma é de que os inconvenientes enfrentados pelo consumidor não 

excedem aos chamados meros aborrecimentos cotidianos. Não se deve 

admitir 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 
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exposição pública, situações que não se coadunam com uma simples 

situação de permanência em fila bancária. [...] Assim sendo, pelos 

fundamentos acima, não se podendo falar em indenização sem a 

presença de dano ou prejuízo, julgo improcedente esta reclamação. A 

recorrente argumenta que suportou danos morais, pois na data dos fatos 

estava se recuperando de danos físicos sofridos em um acidente 

automobilístico, os quais foram agravados pela longa espera na fila. A 

recorrente, no entanto, não comprovou sua alegação, pois não há indícios 

de prova do alegado acidente. Ademais, conquanto tenha trazido aos 

autos documentos médicos, percebo que não comprovam o alegado 

agravamento de seu estado de saúde. Não há, portanto, prova do nexo de 

causalidade entre a espera na fila do banco e o agravamento do estado 

de saúde. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Arcará a parte 

recorrente com o pagamento das custas e honorários advocatícios, que 

fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 292016320148110002/2016, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 10/08/2016, Publicado no DJE 10/08/2016) Isso posto, 

pelos fundamentos acima, não se pode falar em indenização por danos 

morais sem a presença de danos ou prejuízos experimentados pelo 

reclamante. 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. 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. Gabriela Fernandes Campos 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste, 27 de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-73.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO EDUARDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN TELES NOGUEIRA OAB - MT0018134A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000314-73.2016.8.11.0037 Reclamante: SERGIO EDUARDO DE SOUZA 

Reclamadas: SKY BRASIL SERVICOS LTDA 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, 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 requerente que no mês 

de julho/2016 o autor alterou junto à fornecedora seu plano de assinatura 

para um de menor valor, mantendo o serviço de débito em conta para R$ 

46,74, ocorre que no mês de setembro/2016 o referido débito em conta 

não fora realizado por desídia da requerida, mesmo havendo limite em 

conta, que o atendente da requerida afirma claramente ter ocorrido uma 

“falha no sistema” de cobrança da SKY, quando se “alterou 

automaticamente” a forma de cobrança pelo serviço contratado, sem 

consentimento ou qualquer informação ao consumidor, passando a ser 

feito por boleto. Entretanto, sem que qualquer boleto chegasse em tempo 

ao conhecimento do Requerente, teve seu nome negativado 

indevidamente. Alega a parte requerida que em busca de eventuais 

cadastros em nome da parte autora, foi localizada uma assinatura nº 

197726518 instalada desde 13/07/2015, ademais, conforme a tela de 

histórico de pagamento os pagamentos das faturas vinham sendo 

efetuados de forma regular mediante boleto. Não obstante importa 

salientar que na eventualidade da parte autora não ter fornecido seus 

documentos a terceiros, a empresa ré reputa a atuação a um terceiro de 

má-fé. É o breve relato. Decido. Alega a parte reclamante que sempre 

quitou suas dívidas com a parte requerida através de débito em conta, e 

apesar de não ter requerida a modalidade de cobrança mudou, porém, 

nunca recebeu qualquer boleto, e por isso teve seu nome negativado, de 

outra banda a parte reclamada insiste na prestação de serviço regular ou 

fraude de terceiro de má-fé. A alegação de fraude não serve para eximir a 

empresa ré da responsabilidade perante a parte autora, até porque as 

prestadoras de serviço têm o dever contratual de gerir com segurança os 

serviços prestados. Sendo a requerida conhecedora do risco inerente à 

atividade por ela praticada, não pode haver transferência de tal ônus à 

parte mais vulnerável, no caso o demandante Concluo que a negativação 

realizada foi indevida. A negativação indevida é dano de natureza in re 

ipsa, que dispensa comprovação da ocorrência do abalo, pois 

presumidamente afeta a dignidade da pessoa humana ao incluir nome de 

adimplente em cadastro de inadimplentes. 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. 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 julgo 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 

confirmar a liminar deferida ab initio declarar inexigível o débito discutido 

na presente demanda e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 

6.000,00 (seis 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. 

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, 
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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, 27 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, 27 de fevereiro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011085-88.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GEBERT & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT0022118A (ADVOGADO)

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO OAB - MT0019965A (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. 8011085-88.2016.8.11.0037 

Promovente: GEBERT & CIA LTDA - EPP 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 GEBERT & CIA LTDA - EPP em face de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 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 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. A empresa 

autora alega que no dia 08 de março de 2016 houve brusca queda de 

energia, que causou grave dano no Drive da Torre do Torno CNC – Modelo 

ROMI GL A2-5 CURTO V3. 0 FANUC 0IU-TD - BRASIL. Alega que entrou 

em contato com a requerente para que fosse ressarcida dos prejuízos 

sofridos, entretanto o seu pedido foi indeferido pela ré. Assevera ainda, 

que a ré, embora tenha marcado vistoria no equipamento, não compareceu 

na data marcada. A parte ré por sua vez, alega que não houve 

interrupção da energia elétrica de modo a afetar o funcionamento dos 

eletrodomésticos e portanto o pedido de ressarcimento foi indeferido. 

Alega ainda que o autor não comprovou os fatos alegados e portanto não 

há dever de ressarcimento. Compulsando os autos verifico que a 

reclamada alega que não houve nenhuma interrupção da energia, 

entretanto não comprovou suas alegações. Ademais, os documentos 

juntados pela reclamada não são capazes de eximir sua responsabilidade. 

Constato por meio de todo conjunto probatório contido nos autos, que a 

referida queda de energia causou a danificação Drive da Torre do Torno 

CNC da autora e consequentemente lhe causou prejuízos no montante de 

R$ 9.284,69 (nove mil duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove 

centavos). Assim, tem-se que deve a empresa reclamada, portanto, 

indenizar os prejuízos sofridos pela autora em conformidade com os 

valores apresentados nos autos e comprovados através notas fiscais, a 

título de danos materiais, no valor de R$ 9.284,69 (nove mil, duzentos e 

oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos). Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE 

ATIVA. OSCILAÇÃO, ALTA TENSÃO OU SOBRECARGA. QUEIMA DE 

COMPUTADOR. COMPROVADO PELA PARTE AUTORA O NEXO DE 

CAUSALIDADE ENTRE O FATO E OS DANOS. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS. 1. Embora as faturas de 

energia elétrica encontrem-se em nome de Renato Wammes, a autora 

provou que é casada com o titular, sendo também usuária do serviço 

prestado pela ré. 2. Caso em que restou devidamente provado pela autora 

que a queima do computador ocorreu em razão da oscilação de energia 

apresentada na rede elétrica. 3. Em sendo a responsabilidade da 

concessionária pela falha na prestação de serviços objetiva, estando 

comprovado o nexo causal entre o fato e o dano, bem como o valor 

destes, impõe-se à concessionária o dever de ressarcir a autora pelos 

danos sofridos. 4. Assim, é a sentença mantida pelos seus próprios 

fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004733705 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 

13/03/2014, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 17/03/2014). Por fim, no que tange à indenização por danos 

morais, embora a pessoa jurídica seja passível de sofrer dano moral, 

conforme sum. 227 do STJ, no presente caso não restou comprovado o 

dano ao seu bom nome e imagem perante aos seus clientes. “RECURSO 

INOMINADO. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À 

PESSOA JURÍDICA. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE LINHA TELEFÔNICA. 

DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL DA PESSOA 

JURÍDICA NÃO CONFIGURADO. Caso em que a autora possuía um 

contrato de telefonia e ficou sem sinal pelo período de quinze dias 

consecutivos, restando impossibilitada de desenvolver suas atividades, no 

que toca a utilização do telefone e cobranças via cartão de crédito/débito. 

Embora se reconheça a falha na prestação do serviço, não houve prova 

de danos materiais ou morais. Danos morais afastados. Ainda que se 

admita indenização por dano moral à pessoa jurídica, não se aplica no 

caso concreto, pois não houve mácula à imagem do estabelecimento 

comercial, pelo fato de ter ficado privado do uso da linha telefônica, por 

cerca de 15 dias. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004985982, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 16/07/2014)” 

Assim, embora o autor tenha sofrido dano material e prejuízos, não restou 

comprovado nos autos que a falta do equipamento por um período de 

tempo tenha ocasionado em danos à imagem da empresa ré. Portanto, 

quanto ao dano moral, entendo pela sua improcedência. Em relação ao 

lucro cessante, a parte autora não trouxe aos autos nenhum documento 

que demonstre a produtividade da máquina, tampouco documentos ou 

relatórios que demonstrem o que a requerente deixou de ganhar com o 

funcionamento da máquina. Assim, indefiro o pedido de lucro cessante, eis 

que não comprovado nos autos. Em razão do exposto, declaro resolvido o 

mérito da lide, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e: 

a) Condeno a promovida a pagar ao promovente, a quantia de R$ 9.284,69 

(nove mil duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), 

a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelos índices oficiais 

do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados 

da citação. b) Indefiro o pedido de dano moral e lucros cessantes. 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, 27 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, 27.02.2018 

Eviner Valério Juiz de Direito
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PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1001704-44.2017.8.11.0037 

Promovente: GABRIELA SOTT Promovido: AZUL LINHAS AEREAS e 

DECOLAR.COM 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 GABRIELA SOTT em face de AZUL LINHAS AEREAS e DECOLAR.COM 

LTDA. Devidamente citadas, as reclamadas apresentaram contestações 

tempestivas. 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 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. A requerente 

alega que adquiriu passagem pelo site da segunda reclamada, para o voo 

de Rio Branco/AC às 04:45 horas, com chegada em Porto Velho/RO às 

05:45 horas, a ser realizado pela empresa azul, ora primeira reclamada, no 

dia 18 de dezembro de 2013. Aduz que ao se apresentar para fazer o 

check-in no balcão da companhia aérea foi surpreendida com a 

informação de que o embarque para aquele voo já havia sido encerrado. 

Assevera que a primeira reclamada não lhe deu nenhum suporte, 

necessitando que seu pai lhe fizesse um depósito para a compra de outra 

passagem aérea. Entretanto, não havia nenhum voo disponível que 

permitisse a autora chegar a tempo para o embarque em seu voo de 

conexão em Porto Velho/RO. Sendo assim, afirma que foi obrigada a 

efetuar a compra de uma passagem de ônibus para retornar a sua cidade. 

A empresa Azul Linhas Aéreas, contesta a ação alegando que houve 

alteração da malha aérea, entretanto tal alteração foi notificada à empresa 

Decolar e cabia a esta realizar a comunicação aos passageiros. A 

empresa Decolar, por sua vez, aduz que não tem responsabilidade pela 

alteração do voo, eis que esta foi realizada pela companhia aérea, sendo 

que a ora contestante é mera intermediadora. Por fim, afirma não possuir 

qualquer responsabilidade pelos fatos ocorrido. Inicialmente cumpre 

mencionar que a segunda reclamada é responsável solidariamente pelos 

danos causados a requerente, eis que os serviços por ela 

comercializados foi prestado de forma defeituosa. “PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGEM AÉREA. 

CANCELAMENTO DO VOO. FALÊNCIA DA COMPANHIA AÉREA. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA VENDEDORA. DEVIDA A 

DEVOLUÇÃO DO PREÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Embora a ré 

seja apenas intermediadora da venda das passagens aéreas, não tendo 

culpa direta no cancelamento do voo, responde pela ausência da 

prestação do serviço que comercializa, pois atua na cadeia de 

fornecedores. Consumidores que são obrigados a fazer a viagem de 

ônibus para não perderem os compromissos agendados no destino final, 

sem que a ré tenha conseguido um voo alternativo. Devida a devolução do 

valor pago pelas passagens aéreas. Fato que ensejou mais que mero 

aborrecimento, causando danos morais aos autores, que devem ser 

indenizados em valor razoável. Recurso provido. (Processo APL 

00118804520128260009 SP 0011880-45.2012.8.26.0009 Orgão Julgador 

35ª Câmara de Direito Privado Publicação 25/07/2016 Julgamento 18 de 

Julho de 2016 Relator Gilberto Leme)” Portanto, a rés são solidariamente 

responsáveis pela reparação de danos por serviços prestados de forma 

defeituosa. Compulsando os autos verifico que houve falha na prestação 

de serviços da reclamada Azul, pois esta não prestou de forma adequada 

os serviços fornecidos a parte reclamante, eis que não avisou sobre a 

alteração do voo, bem como não deu suporte a reclamante, o que era seu 

dever. Em caso de alteração de Voo ou qualquer outra situação que 

interfira no itinerário, é responsabilidade da empresa aérea fazer a 

comunicação das mudanças. Vejamos: Art. 7º O transportador deverá 

informar o passageiro, imediatamente, sobre o cancelamento do voo ou 

interrupção do serviço e seu motivo pelos meios de comunicação 

disponíveis. § 1º O cancelamento programado de voo e seu motivo 

deverão ser informados ao passageiro com, no mínimo, 72 (setenta e 

duas) horas de antecedência do horário previsto de partida.” No mesmo 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. INDENIZAÇÃO. ALTERAÇÃO 

DE VOO. Hipótese em que a companhia aérea tem responsabilidade pela 

comunicação ao consumidor acerca das alterações nos horários de seus 

voos, independentemente do bilhete ter sido adquirido através da agência 

de turismo. Valor indenizatório mantido. PRELIMINAR AFASTADA. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70056786486, Décima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria 

Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em 26/03/2014) “ Portanto, cabe a 

empresa aérea fazer a comunicação sobre cancelamento e alteração do 

voo contratado, mesmo que o bilhete tenha sido adquirido por agência de 

viagens. A primeira requerida, embora alegue ter comunicado à empresa 

Decolar sobre a alteração do voo, esta tinha o dever de comunicar ao 

passageiro e não à agência de viagens. Além disso, a primeira ré sequer 

comprovou a comunicação à agência de viagens. Ademais, é dever da 

requerida buscar meios para minimizar os impactos do ocorrido, conforme 

leciona os artigos 8º e 14º da Resolução 141 da ANAC. Porém, a 

requerida nada fez cumprir o que determina a resolução da ANAC, 

deixando a requerente à mercê, o que lhe causou grandes transtornos e 

aborrecimentos, além de prejuízos. Levando em consideração que a 

requerida não efetuou a comunicação a requerente, bem como que não 

realizou qualquer medida para minimizar o sofrimento da autora, além de 

fazer com que esta perdesse o voo de conexão, entendo que a requerida 

falhou na prestação de seus serviços e causou danos de ordem moral e 

material a autora. Ademais, é inegável que tal situação extrapolou o mero 

aborrecimento e transtorno, indo além dos limites razoáveis, causando a 

autora cansaço mental e físico, eis que a requerida se manteve inerte no 

sentido de oferecer soluções que amenizassem o sofrimento da autora, 

bem como que não ofereceu nenhum suporte a autora. Verifica-se, assim 

a falha no serviço prestado pela reclamada, que não adotou e não 

ofereceu melhores alternativas para reduzir o sofrimento e o abalo gerado 

a autora, tornando-se passíveis de indenização. Nesse sentido: EMENTA 

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE 

AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. 

ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO PRESTADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. 

Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Preliminar. Ilegitimidade passiva. 

Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos 

fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o 

provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 

655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Preliminar que se rejeita. 3. Responsabilidade civil. Transporte aéreo de 

passageiro. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o 

transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de 

responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do 

Código Civil). A companhia aérea responde pelos prejuízos causados ao 

consumidor decorrente de modificação de horário do trecho contratado, 

sem informação prévia e adequada, resultando em perda de conexão e 

atraso para chegada ao destino. A quantia fixada está em consonância 

com a prova dos autos, devendo ser mantida. 4. Responsabilidade civil. 

Dano moral. A alteração de horário de voo, sem a comunicação prévia e 

que resulta em uma demora de cerca de 26 horas para o passageiro 

alcançar o seu destino, altera a expectativa de quem programa viagem de 

lazer ou a trabalho, atinge a integridade psíquica, a tranquilidade e a honra 

subjetiva do consumidor, que integram os direitos da personalidade, 

ultrapassando, pois, o mero dissabor. É, portanto, passível de indenização 

por danos morais Precedentes na Turma (ACJ20060111290522ACJ, 

Relator JESUINO RISSATO). 5. Dano moral. Valor da indenização. O valor 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102081/3/2018 Página 127 de 477



fixado na sentença para a indenização (R$4.000,00) cumpre com 

adequação as funções preventivas e compensatórias da condenação. 

Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 6. 

Solidariedade. Em razão de que a passagem foi adquirida por milhagem, a 

companhia aérea e a administradora do plano de fidelidade respondem 

solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor, eis que 

se encontram na mesma cadeia produtiva (art. 7º parágrafo único e art. 

25, parágrafo 1º, CDC). 7 Recurso conhecido e não provido. Custas 

processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios ante a 

ausência de contrarrazões. (Processo RI 07005649320158070016, Orgão 

Julgador: SEGUNDA TURMA RECURSAL, Publicação Publicado no DJE : 

11/12/2015. Julgamento: 1 de Dezembro de 2015, Relator: AISTON 

HENRIQUE DE SOUSA) Desta forma, concluo pela procedência do pedido 

de dano moral. 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. 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. Quanto ao dano moral, este está devidamente demonstrado 

nos autos e perfaz o montante de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta 

reais), haja vista ser o valor devidamente comprovado nos autos. Em 

razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial e: a. Condeno as rés solidariamente ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

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; b. Condeno as rés solidariamente ao pagamento do 

valor de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais), a título de danos 

materiais devidamente comprovados nos autos, 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, 27 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, 27.02.2018 

Eviner Valério Juiz de Direito
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PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1004788-53.2017.8.11.0037 

Promovente: MARIA ALICE GARRIDO DOMINGUES 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 MARIA ALICE GARRIDO DOMINGUES em face de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 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 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. A autora 

alega que foi surpreendida com a notícia de que havia sido constatada 

anormalidade no medidor de energia elétrica, o que fazia com que 

registrasse um consumo menor do que o devido, o qual gerou uma fatura 

de recuperação de consumo emitida pela ré, no valor de R$2.636,35 (dois 

mil seiscentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos). Aduz que em 

razão da fatura de recuperação de consumo, o fornecimento de sua 

energia foi suspenso. A ré, por sua vez, trata-se de uma diferença de 

consumo apurada em decorrência de uma irregularidade constatada no 

equipamento de medição da unidade consumidora da Requerente, de n.º 

172929-2, na data de 08/12/2016. Alega que não cometeu nenhum ilícito e 

portanto inexiste o dever de indenizar. Analisando os autos entendo que o 

pleito da autora merece acolhimento. Verifico que a parte requerida não 

logrou êxito em demonstrar que o valor exigido realmente foi consumido 

pela requerente. Não há nenhuma evidência ou indício de que a 

consumidora 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. 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. Além disso, além disso a reclamada nada trouxe 

aos autos em relação ao corte de energia, assim tenho que o corte 

ocorreu e levando em consideração que o corte ocorreu em razão do não 

pagamento da fatura de recuperação de consumo, entendo que foi ilegal, 

haja vista que a ré não comprovou a legalidade do débito. Por 

consequência, tenho que a declaração de inexistência do débito encontra 

acolhida na presente demanda. Portanto, constato por meio de todo 

conjunto probatório contido nos autos, que houve corte indevido da 

energia elétrica, além de falha na prestação dos serviços da requerida, eis 

que efetuou cobrança indevida calculada unilateralmente por ela. Com 

relação ao dano moral, entendo que a falha na prestação do serviço por 

parte da ré, ultrapassa o mero aborrecimento e portanto deve ser 

indenizado. Portanto, verifico que a ré prestou um serviço defeituoso. Agiu 

assim em infringência ao artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, e 

com isso gerou transtornos a reclamante, 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. Acentuo que o dano em debate é in re 

ipsa, ou seja, prescinde da produção de provas. Porque a materialização 

do dano moral ocorre quando se dá lesão do patrimônio abstrato ou 

imaterial de alguém, que consiste num bem ético-jurídico-social que pode 

ser a liberdade, a honra, a dignidade, ou a simples paz ou tranquilidade do 

espírito. Esses elementos são impassíveis de prova material. Por esse 

enfoque, deve-se ter em mente que a indenização deve ser em valor tal 
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que garanta à parte autora uma reparação (se possível) pela lesão 

experimentada, bem como implique, àquele que efetuou a conduta 

reprovável, impacto suficiente para dissuadi-lo na repetição de 

procedimento símile. Nesta linha, entendo que a condição econômica das 

partes, a repercussão do fato, assim como a conduta do agente devem 

ser perquiridos para a justa dosimetria do valor indenizatório, no intuito de 

evitar o enriquecimento injustificado da autora e aplicação de pena 

exacerbada à demandada. Por tais razões, considerando que a fixação do 

quantum deve ser suficiente para evitar enriquecimento sem causa ao 

reclamante, bem como, resultar irrisória soma à reclamada, fixo a quantia 

de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. Em razão do 

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 RR$2.636,35 (dois mil seiscentos e trinta e 

seis reais e trinta e cinco centavos), referente a fatura de recuperação de 

energia; c) Condeno a reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$ 

6.000,00 (seis 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, 27 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, 27.02.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010898-80.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA DIAS MARQUES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010898-80.2016.8.11.0037 REQUERENTE: PATRICIA DE 

OLIVEIRA MARTINS REQUERIDO: ELISANGELA DIAS MARQUES - ME 

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 

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: 8010625-04.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDILZA ALEXANDRINA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO DA SILVA DIONIZIO OAB - MT0013556A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRESSAN HATAKEYAMA & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT0007719A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8010625-04.2016.8.11.0037 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 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$ 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. 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, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste, 27 de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001862-02.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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TECSILOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEO NUNES OAB - MT0005999A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: 1001862-02.2017.8.11.0037 REQUERENTE: TECSILOS 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Fundamento e decido. PRESCRIÇÃO A parte autora almeja a 

condenação da parte ré ao pagamento/devolver os valores cobrados 

indevidamente no importe de R$6.053,36 + a repetição do indébito no valor 

de R$6.053,36. Segue trecho da inicial: “Infelizmente as faturas de 

18.01.2012 à 17.05.2013 ficaram de fora, pois foram pagas no período de 

tramitação do processo. Desta forma, é óbvio que não tinha como 

incluí-las na inicial daquele processo.” Conforme se infere dos autos, a 

pretensão da parte autora de 18.01.2012 a 17.05.2013, sendo que 

presente ação foi ajuizada em 01/06/2016. É sabido que se o dano 

decorrer de uma relação de consumo, o prazo prescricional é de 05 

(cinco) anos, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor. 

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. Verifico que a pretensão autoral surgiu em 

18.01.2012 a 17.05.2013, decorrente dos danos causados serviços da 

empresa ré sendo ajuizada a ação em 23/05/2017, ou seja, após decorrer 

05 (cinco) anos. Assim, outro desfecho não há, que não o 

reconhecimento da prescrição da pretensão da parte autora, nos termos 

do artigo 27 do CDC. DISPOSITIVO Pelo exposto, acolho a preliminar de 

prescrição e declaro extinto o processo, com análise do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso II, do CPC. Sem custas e honorários (arts. 54 e 

55 da Lei 9.099/95). 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

Processo Número: 8012076-64.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CASTRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO OAB - MT0011099A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8012076-64.2016.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por 

Leandro Castro de Souza em face de Mastercard Brasil. 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 Mastercard Brasil, todavia, a empresa que inseriu o 

reclamante no Serviço de Proteção ao Crédito é a Caixa Econômica 

Federal, instituição financeira que gere o cartão de crédito do requerente, 

e responsável pela cobrança em duplicidade de valores já pagos In casu, 

diante dos documentos juntados, resta-se comprovado que a Caixa 

Econômica Federal inclusive manifestou-se através de documento, 

informando que já regularizou a cobrança indevida, podendo concluir que 

a mesma é que foi responsável pela cobrança indevida e a negativação 

objetos da presente ação. De modo 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 . 0 9 9 / 9 5 .  G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste, 27 de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000860-31.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA KATERINA SILVA BIANCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS OAB - MT0013058A (ADVOGADO)

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (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: 1000860-31.2016.8.11.0037 REQUERENTE: RENATA KATERINA 

SILVA BIANCHI REQUERIDO: AYMORE 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 domicílio 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$ 8.335,16 (oito mil, trezentos e trinta e cinco 

reais e dezesseis centavos. A parte demandada em sede de contestação, 

afirma que o débito imputado, se refere a compra realizada através de 12 

cheques pré-datados mediante a assinatura da Ficha Cadastral. Aduz 

ainda, que houve o pagamento das parcelas de nº 01 a 08, e devido a 

inadimplência, o nome da autora foi incluído nos órgãos de proteção ao 

crédito legalmente. Em face da verossimilhança das alegações da parte 

autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 
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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 dos serviços, no entanto, deixou de apresentar o contrato ou 

qualquer documento que ateste a contratação de serviços. 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 

proponete 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$ 

7.000,00 (sete 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$ 7.000,00 (sete 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$ 8.335,16 (oito mil, trezentos e 

trinta e cinco reais e dezesseis 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: 1000784-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI JUSTINO MENEGON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE JUSTINA DA SILVA FREITAS OAB - MT18770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1000784-70.2017.8.11.0037 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. 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 débito, bem 

como, indenização por danos morais, ao argumento de que esta sendo 

cobrado indevidamente por débitos indevidos, já que solicitou o bloqueio 

do fornecimento dos serviços, uma vez que mudou de residência e a 

reclamada não presta serviço no novo endereço. Afirma o reclamante que 

no mês de julho de 2016 mudou de residência, e no dia 29/07/2016 entrou 

em contato com a reclamada solicitando a mudança de endereço onde foi 

informado que onde residiria a empresa não disponibilizava os serviços 

que prestava ao Autor. Alega que solicitou cancelamento de sua linha 

telefônica, e foi informado que seria cobrado por multa de fidelidade, 

motivo pelo qual apenas solicitou o bloqueio do serviço, para não continuar 

gerando cobranças. Sustenta que foi informado que possuía 03(três) 

faturas em aberto, referentes aos meses posteriores ao seu pedido de 

bloqueio dos serviços. No documento acostado à inicial ficou demonstrada 

a negativação do nome da parte reclamante pela reclamada, no valor 

referente ao de fatura posterior ao pedido de bloqueio. A requerida 

contesta, informando que o débito ensejador da negativação é decorrente 
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de contrato firmado com a requerente. Afirma que não há prova do pedido 

de bloqueio dos serviços, e que os mesmos foram prestados ao 

requerente. 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 ou o bloqueio 

para aguardar o fim do prazo de fidelidade. Ainda, a promovida não trouxe 

aos autos nenhuma prova ou alegação capaz de comprovar que existiu o 

fornecimento regular dos serviços contratados, no período das faturas 

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$ 4.000,00 (quatro 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$ 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, 28 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001199-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE SILVEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: 1001199-53.2017.8.11.0037 REQUERENTE: TATIANE SILVEIRA 

DE OLIVEIRA 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. 

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. 

PRELIMINAR - DA INÉPCIA DA INICIAL A parte reclamante descreveu de 

forma compreensível a causa de pedir, formulando pedido compatível com 

os fatos narrados, inclusive juntando documentos. A petição inicial 

permite, portanto, a avaliação do pedido e da causa de pedir e possibilita o 

exercício da ampla defesa. Assim, afasto a preliminar em referência. 

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 cadastro de devedores por uma 

dívida no valor de R$ 237,94 (duzentos trinta e sete reais e noventa e 

quatro centavos), e que não possui débitos com a reclamada. Em defesa a 

empresa reclamada aduz que a reclamante realizou a contratação da linha 

de telefonia, migrada do Pré-pago, 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. 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 

apontam utilização do serviço e as telas de sistema apresentadas aos 

ilustram a pagamentos efetuados pela parte reclamante, o que afasta a 

indicação de contratação fraudulenta. Não se pode negar, que nos tempos 

atuais, de call center, informática, tecnologia, muitos contratos são 

pactuados eletronicamente, sem a presença física das partes. Negar essa 

realidade é tapar os olhos à modernidade, ciente que as relações 

contratuais evoluem, o Direito também evolui! Ademais, se pagou é porque 

mantinha e manteve a relação com a 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: 1001967-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL 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: 1001967-76.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ROSANGELA 

PINHEIRO DA SILVA REQUERIDO: OI MÓVEL 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102081/3/2018 Página 132 de 477



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 cadastro de devedores por uma 

dívida no valor de R$ 145,45, e que não possui débitos com a reclamada. 

Em defesa a empresa reclamada aduz que a reclamante realizou a 

contratação da linha de telefonia, migrada do Pré-pago, 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. 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 apontam utilização do serviço e as telas de 

sistema apresentadas aos ilustram a pagamentos efetuados pela parte 

reclamante, o que afasta a indicação de contratação fraudulenta. Não se 

pode negar, que nos tempos atuais, de call center, informática, tecnologia, 

muitos contratos são pactuados eletronicamente, sem a presença física 

das partes. Negar essa realidade é tapar os olhos à modernidade, ciente 

que as relações contratuais evoluem, o Direito também evolui! Ademais, se 

pagou é porque mantinha e manteve a relação com a 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: 1000263-28.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MACHADO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (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

 

Processo nº 1000263-28.2017.8.11.0037 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 Proposta de Abertura de 

Conta, devidamente assinada pelo requerente, bem como, documentos 

pessoais apresentados no momento da contratação, e extratos bancários 

comprovando a utilização do limite de cheque especial, comprovando 

assim, a contratação e o débito, o que justificou o encaminhamento do 

nome da promovente ao rol de inadimplentes. A parte autora por sua vez, 

deixou de apresentar impugnação à contestação e requereu a extinção do 

feito, alegando desistência da ação. Contudo, 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. O autor não apresentou nenhuma 

justificativa que pudesse dar causa que aqueles documentos e 

assinaturas constante nos referidos documentos não fossem do mesmo, 

comprovando a contratação, o consumo e o débito. Uma vez provada à 

contratação, e não tendo o autor 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. Quanto ao pedido de extinção do feito, ante a desistência da 

ação por parte do Requerente, o mesmo não merece prosperar, tendo em 

vista os fortes indícios de litigância de má-fé, já que comprovada a 

contratação e a existência do débito, conforme enunciado 90 do FONAJE: 

“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 (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” 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. 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. 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 

p a t r o n o s .  G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste, 27 de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000638-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ARRUDA AMORIM DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Itau S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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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: 1000638-29.2017.8.11.0037 REQUERENTE: AMANDA ARRUDA 

AMORIM DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO ITAU S/A Processo nº 

1000638-29.2017.8.11.0037 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. 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, que efetivou desconto na conta da reclamante, relativo a 

fatura de cartão de credito que já estava paga. A reclamada alega que 

adotou as providências necessárias para regularização do problema, 

sendo que procedeu o ressarcimento da quantia cobrada indevidamente. 

Sustentando que em razão disso a parte autora já obteve a reparação do 

dano eventualmente por ela suportado, não havendo dever de indenizar 

novamente. Da análise dos autos, verifica-se que acerca da alegação de 

que a autora teve valor descontado de sua conta, referente a fatura de 

cartão de credito que já se encontrava paga, temos que é fato provado 

pelos documentos juntados, e incontroverso, já que a reclamada não 

contestou tal informação. Além do que, resta comprovado que a autora 

precisou diligenciar junto a empresa reclamada para requerer o estorno 

dos valores indevidamente descontados em sua conta. Em que pese as 

alegações da parte promovida, a mesma não logrou êxito em desconstituir 

as alegações da promovente. Isso porque 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. Logo, tenho 

que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que 

a reclamada agiu com negligência ao efetivar o desconto indevido de 

valores na conta corrente da reclamante, mesmo após pagamento do 

débito, 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$ 

4.000,00 (quatro mil reais). 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$ 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. 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, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste, 27 de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000404-81.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIENE MOREIRA MOURA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONY BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000404-81.2016.8.11.0037 REQUERENTE: MARCIENE 

MOREIRA MOURA DE OLIVEIRA REQUERIDO: SONY BRASIL LTDA. Vistos, 

etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Fundamento e decido. 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. Pois bem. Da 

análise dos autos, verifica-se que a reclamante no dia 03/05/2015 levou o 

aparelho celular defeituoso a assistência técnica, entretanto, decorrido o 

prazo legal dos 30 (trinta) dias, e em que pese a reclamação formulada 

perante o Procon, em 17/08/2015, não houve a substituição do aparelho 

ou devolução do valor pago. Logo, não há dúvida acerca da 

responsabilidade civil da demandada pelo defeito do produto. O artigo 18 é 

enfático ao anunciar que “os fornecedores de produtos de consumo 

duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de 

qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao 

consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (...)". Ainda em seu 

parágrafo primeiro, “Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta 

dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I- a 

substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas 

condições de uso; II- a restituição imediata da quantia paga, 

monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III- 

o abatimento proporcional do preço." Assim, sendo o produto imprestável 

para o uso, e não tendo a reclamada sanado o vício no prazo legal, resta 

evidente o direito da reclamante à restituição do valor de R$ 1.199,00 (mil 

cento e noventa e nove reais), devidamente corrigidos, referente a 

importância paga pelo aparelho celular, conforme cupom fiscal juntado no 

id 4178501. Com relação aos danos morais entendo que os mesmos 

restaram caracterizados, ante o transtorno, constrangimento e frustração 

causados em razão do defeito do produto, bem como pela 

desconsideração com a parte demandante ante as inúmeras reclamações 

sem o devido equacionamento, pois, submeter o consumidor a um 

verdadeiro calvário para obtenção da solução de problema que poderia 

facilmente ser resolvido com um pouco mais de atenção por parte da 

empresa é algo que foge ao mero incômodo. Neste sentido: CIVIL. CDC. 

VÍCIO REDIBITÓRIO. APARELHO CELULAR, ADQUIRIDO DE COMPANHIA 

TELEFÔNICA. DEFEITO QUE O TORNA IMPRÓPRIO AO USO. DEMORA 

INJUSTIFICADA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. DESCASO PARA COM A 

CONSUMIDORA, QUE NECESSITAVA DO APARELHO EM RAZÃO DA 

PROFISSÃO. FATO QUE VAI ALÉM DO MERO ABORRECIMENTO. DANO 

MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Restando 

comprovado o descaso da empresa operadora de telefonia móvel para 

com a consumidora, a quem vendeu aparelho telefônico móvel com 

defeito, recusando-se a trocá-lo e levando tempo demasiado longo para 

solucionar o problema, é de se manter a condenação por danos morais, 
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cujo valor foi fixado com moderação. 2. Não se pode cogitar, no caso, de 

mero aborrecimento, vez que sendo a autora advogada militante, óbvio 

considerar que o telefone celular é ferramenta necessária, senão 

imprescindível ao seu dia a dia, podendo inclusive a falta de tal meio de 

comunicação afetar seus relacionamentos profissionais e a própria 

imagem junto aos clientes. Decisão: Negar provimento. Unânime. 

(20060710039268ACJ, Relator JESUÍNO RISSATO, Segunda Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 

29/05/2007, DJ 25/06/2007 p. 96) 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. Insta salientar, 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) Ressalte-se que já se tornou assente na 

jurisprudência, especialmente na do colendo Superior Tribunal de Justiça, 

que o dano moral prescinde de prova, a exemplo do julgamento proferido 

no REsp 331.517/GO cuja ementa vai adiante transcrita: INDENIZAÇÃO. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, 

SÚMULA /STJ. (...) 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). (grifei e 

negritei) 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 julgador, 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 propósito, a lição de 

Caio Mário da Silva Pereira, citado por Sérgio Cavalieri Filho: “... na 

reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas 

concausas: I - punição ao infrator pelo fato de haver ofendido um bem 

jurídico da vítima, posto que imaterial; II - pôr nas mãos do ofendido uma 

soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer 

oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de 

ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser 

obtido “no fato” de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a 

amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo de vingança". E, a 

respeito da razoabilidade da condenação, leciona o mesmo autor: 

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma 

certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, 

deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja 

compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e 

duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade 

econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e 

outras circunstâncias mais que se fizerem presentes." (Sérgio Cavalieri 

Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82). A 

indenização por dano moral deve representar para a vítima 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 se expressou Humberto Theodoro 

Júnior, conforme o qual “o mal causado à honra, à intimidade, ao nome, em 

princípio, é irreversível. A reparação, destarte, assume o feito apenas de 

sanção à conduta ilícita do causador da lesão moral. Atribui-se um valor à 

reparação, com o duplo objetivo de atenuar o sofrimento injusto do lesado 

e de coibir a reincidência do agente na prática de tal ofensa, mas não 

como eliminação mesma do dano moral." (in, A liquidação do dano moral. 

Ensaios Jurídicos ? O Direito em revista, IBAJ ? Instituto Brasileiro de 

Atualização Jurídica, RJ, 1996, vol. 2, p. 509). 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$ 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). CONDENO, ainda, ao pagamento do valor de RR$ 

1.199,00 (mil cento e noventa e nove reais), referente a restituição do 

valor pago pelo aparelho celular, acrescido de juros de 1% (um por cento) 

ao mês a partir da citação e correção monetária medida pelo índice do 

INPC, a incidirem a partir do efetivo desembolso. Por outro lado, 

DETERMINO que a reclamante coloque à disposição da reclamada, 

eventuais componentes do aparelho celular defeituoso que estejam em 

sua posse. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95. 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: 8012303-54.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA BROCK DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS OAB - MT0013058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8012303-54.2016.8.11.0037 REQUERENTE: ELIZANDRA BROCK 

DE CAMPOS REQUERIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA 

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, pois as provas 

dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. MÉRITO No caso dos autos, restou 

incontroverso a falta da entrega do produto adquirido pela parte 

Reclamante, bem como sobejamente comprovado as inúmeras tentativas 

de solucionar a avença, sem qualquer providência eficaz adotada pela 

parte Reclamada, não se desincumbindo de afastar a verossimilhança das 

alegações do Consumidor, devendo este socorrer-se da inversão do ônus 

da prova a luz do que preconiza o art. 6°, VIII do CDC. Ademais, se a ré 

garante a entrega de seus produtos em determinado prazo, assume o 

risco de causar prejuízos aos seus consumidores, respondendo 

solidariamente pelo ocorrido nos termos do parágrafo único do art. 7º do 

CDC. 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. 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. Destarte, tenho que a situação vivenciada 

pela parte Reclamante decorrente da demora, desconforto, aflição e 

transtornos a que foi submetido, por culpa da Reclamada, é passível de 

indenização, de natureza moral. 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 
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Julgador, 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$ 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 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). 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: 1001187-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELI RODRIGO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE JUSTINA DA SILVA FREITAS OAB - MT18770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001187-39.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ELI RODRIGO 

BORGES REQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos e Etc. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento 

e decido. A parte reclamante pretende ver a reclamada condenada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório de Veículos - DPVAT, por invalidez 

permanente no valor de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reais), devido a um acidente automobilístico sofrido no dia 22/12/2016. 

Preliminares: 1. Ilegitimidade Passiva. A reclamada alega que é parte 

ilegítima para figurar no pólo passivo da relação processual, diante da 

função de entidade líder que deve representar as seguradoras do 

consórcio. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem, por força 

do que reza o artigo 7º da Lei 8.441/92, um pool ou consórcio, sendo este 

o responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. 2. Incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. 

Rejeito a alegação de incompetência do Juizado Especial, pois, embora se 

tratando de grave acidente, com extensas e profundas conseqüências 

nas vidas e no patrimônio dos envolvidos, não há complexidade em sua 

verificação fática, de maneira que a competência da Justiça Especial, 

fundada no artigo 3º, II, da Lei 9.099/95, não pode ser questionada. Mérito. 

A reclamante foi vítima de acidente automobilístico ocorrido em 22/12/2016, 

tendo, em decorrência disto, segundo alega, resultando em sua invalidez 

permanente. Esta reclamação deve ser julgada improcedente. Para haver 

indenização por invalidez permanente, prevista expressamente no artigo 

3º, b, da Lei 6.194/74, com as alterações da Lei 8.441/92, deve restar 

plenamente comprovada. O Laudo Pericial médico acostado aos autos, 

informa que a periciado ELI RODRIGO BORGES, registrando, de modo claro 

e nítido, que não há incapacidade permanente, o que significa que não há 

base fática que autorize a incidência do disposto no artigo 3º, b, da Lei 

6.174/94. Assim, não vejo como acolher o pedido de indenização e impor 

édito condenatório, apegando-me apenas à isolada palavra da reclamante, 

havendo, nos autos, Laudo Médico oficial dando por certo que não houve 

invalidez. Nesta condição, inexistindo ou não comprovada a invalidez 

permanente, a improcedente é medida que se impõe. 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, 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

Processo Número: 1000051-41.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIA FRAZAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH OAB - MT0021012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1000051-41.2016.8.11.0037 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 a devolução dos valores pagos por produto 

defeituoso, e 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 defeito no produto comprado, em que o fabricante 

não devolveu o mesmo após envio para assistência técnica. Afirma a 

reclamante que em 15/04/2016 comprou um aparelho celular na requerida 

Martinello, sendo este produto um Celular Motorola Moto G, no valor de R$ 

809,00 (oitocentos e nove reais), e que após curto período de uso o 

mesmo apresentou defeito, sendo entregue na loja para reparos, sendo 

devolvido após dias de espera. Alega que em 03/10/2016, o produto 

apresentou vicio novamente, o qual foi enviado em 05/10/2016 para 

assistência técnica e até a propositura da presente ação não havia 

retornado devidamente reparado. A reclamada ELETROMAR MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, contesta alegando preliminarmente sua 
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ilegitimidade passiva, já que o defeito seria de fabricação e o fabricante o 

único responsável pelos danos causados. No mérito, afirma inexistirem 

danos morais a serem indenizados, sustentando tratar-se de mero 

aborrecimento. A reclamada MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE 

PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, alegou que foram encontradas duas 

ordens de serviço, cadastradas, em que ambas foram abertas e 

encerradas dentro do prazo legal, sendo devidamente reparado o 

aparelho. A reclamante impugnou as contestações informando, em 

síntese, que até aquele momento ainda não havia recebido o produto 

reparado. Da análise dos autos, verifica-se que a autora trouxe aos autos 

documentos que comprovam a compra do produto objeto da ação, sendo 

que o defeito no mesmo é fato incontroverso. Em que pese as alegações 

da parte promovida, a mesma não logrou êxito em desconstituir as 

alegações da promovente, isso porque não comprovou a alegada 

devolução do aparelho com os vícios sanados, 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 ocorrência de vicio no 

produto, sem que haja o reparo do mesmo, prazo de 30 (trinta) dias, de 

maneira que, não conseguindo a parte promovente resolver o problema 

administrativamente, configura falha na prestação do serviço e gera a 

obrigação de reparar os danos. Deixando a reclamada de comprovar os 

fatos modificativos e/ou extintivos do direito do autor, ônus que lhe 

incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 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 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$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

Com relação ao pedido de condenação da requerida, a devolução do valor 

pago pelo produto com defeito, determino a restituição da quantia paga de 

R$ 809,00 (oitocentos e nove reais), monetariamente atualizado. Pelo 

exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 

1) determinar a restituição da quantia paga pelo produto com defeito, no 

valor de R$ 809,00 (oitocentos e nove reais), acrescido de juros de mora 

de 1% e correção monetária pelo INPC-IBGE; 2) condenar a reclamada a 

pagar a 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. 

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 

F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste, 28 de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000619-57.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN MARCOS OLIVEIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA MOURA BARRETO OAB - MT0019488S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1000619-57.2016.8.11.0037 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 que apesar de ter contratado cartão de credito 

junto a requerida, a mesma recebeu correspondência sem o cartão de 

credito, de modo que não reconhece as compras realizadas através 

deste, sendo as mesmas cobranças indevidas. 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 o requerente. Afirma que as compras 

realizadas são legitimas, uma vez que são realizadas com senha. 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 o requerente 

apresentou carta de contestação dos débitos e carta de revisão de 

despesas, onde supostamente teria solicitado o cancelamento da 

cobrança referente à compra que não realizou. Ainda, a promovida não 

trouxe aos autos nenhuma prova ou alegação capaz de comprovar que 

existiu o fornecimento regular dos serviços, 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$ 6.000,00 (seis 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$ 6.000,00 

(seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 
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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 

p a t r o n o s .  G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste, 28 de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000540-44.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DA SILVA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONNE RODRIGO STUCH TONELLO - COMERCIO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1000540-44.2017.8.11.0037 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. O 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 Contrato de Compra, 

devidamente assinada pela requerente, comprovando assim, a 

contratação e o débito, o que justificou o encaminhamento do nome da 

promovente ao rol de inadimplentes. A parte autora por sua vez, impugnou 

à contestação alegando a necessidade de realização de perícia. Contudo, 

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. A autora não 

apresentou nenhuma justificativa que pudesse dar causa que aqueles 

documentos e assinaturas constante nos referidos documentos não 

fossem da mesma, comprovando a contratação, o consumo e o débito. 

Uma vez provada à contratação, e não tendo o autor 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. Quanto ao pedido de extinção do feito, ante a 

desistência da ação por parte do Requerente, o mesmo não merece 

prosperar, tendo em vista os fortes indícios de litigância de má-fé, já que 

comprovada a contratação e a existência do débito, conforme enunciado 

90 do FONAJE: “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 (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” 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. 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. 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, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste, 28 de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste, 28 de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000198-33.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1000198-33.2017.8.11.0037 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 
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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$ 6.000,00. 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$ 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. 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, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste, 28 de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-51.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA GUERRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG0139387A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1000406-51.2016.8.11.0037 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 a devolução dos valores pagos por produto 

defeituoso, e 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 defeito no produto comprado, em que o fabricante 

não devolveu o mesmo após envio para assistência técnica. Afirma a 

reclamante que adquiriu um aparelho celular da marca Samsung Smart 

Granprime, G530, 2CH, 5.0BC, no valor de R$800,76 (oitocentos reais e 

setenta e seis centavos), e que após curto período de uso o mesmo 

apresentou defeito, sendo enviado para a assistência técnica, em 

17/06/16, conforme código de postagem (ECT) nr. 741968288. Afirma que 

até a propositura da presente ação, o produto não havia retornado 

devidamente reparado. A reclamada, contesta alegando que após, 

submetido à Assistência Técnica, o produto foi reparado dentro do prazo 

legal de 30 (trinta) dias. Assim, o produto encontra-se reparado e 

adequado para o uso a que se destina. Afirma que a Autora não 

comprova qualquer reincidência de defeito no produto. Da análise dos 

autos, verifica-se que a autora trouxe aos autos documentos que 

comprovam a compra do produto objeto da ação, sendo que o defeito no 

mesmo é fato incontroverso. Em que pese as alegações da parte 

promovida, a mesma não logrou êxito em desconstituir as alegações da 

promovente, isso porque não comprovou a alegada devolução do aparelho 

com os vícios sanados, 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 ocorrência de vicio no produto, sem 

que haja o reparo do mesmo, prazo de 30 (trinta) dias, de maneira que, 

não conseguindo a parte promovente resolver o problema 

administrativamente, configura falha na prestação do serviço e gera a 

obrigação de reparar os danos. Deixando a reclamada de comprovar os 

fatos modificativos e/ou extintivos do direito do autor, ônus que lhe 

incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 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 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$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

Com relação ao pedido de condenação da requerida, a devolução do valor 

pago pelo produto com defeito, determino a restituição da quantia paga de 

R$ 800,76 (oitocentos reais e setenta e seis centavos), monetariamente 

atualizado. Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada 

na inicial, para: 1) determinar a restituição da quantia paga pelo produto 

com defeito, no valor de R$ 800,76 (oitocentos reais e setenta e seis 

centavos), acrescido de juros de mora de 1% e correção monetária pelo 

INPC-IBGE; 2) condenar a reclamada a pagar a 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. 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. 

G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste, 28 de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-28.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL DARCI DAMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1000360-28.2017.8.11.0037 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 protestado, devido a um 

débito que não reconhece. No documento acostado à inicial ficou 

demonstrado o protesto efetivado no nome da parte reclamante pela 

reclamada. A requerida contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato de transporte firmado com a 

requerente, juntando aos autos duplicata de n° 1284702-01 que foi emitida 

em razão da contratação da Ré para realização de serviço de frete, 

portanto a sua existência foi proveniente da prestação de serviço de 

transporte, devidamente realizado. Aduz, que o protesto é legítimo, ante a 

inadimplência da parte requerente Como se vê através dos documentos 

anexados com a contestação, a requerida trouxe aos autos prova da 

contratação do serviço, comprovando assim, a contratação e o débito, o 

que justificou o encaminhamento do nome do promovente ao protesto. A 

autora não apresentou nenhuma justificativa que pudesse dar causa que 

aqueles documentos não teriam sido gerados quando do fornecimento de 

serviço, comprovando a contratação, o consumo e o débito. Uma vez 

provada à contratação, e não tendo o autor 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. Quanto ao pedido de extinção do feito, ante a desistência da 

ação por parte do Requerente, o mesmo não merece prosperar, tendo em 

vista os fortes indícios de litigância de má-fé, já que comprovada a 

contratação e a existência do débito, conforme enunciado 90 do FONAJE: 

“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 (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” 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. 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 

p a t r o n o s .  G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste, 28 de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010513-35.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

Digibras Indústria do Brasil SA. (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8010513-35.2016.8.11.0037 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 a devolução dos valores pagos por produto 

defeituoso, e 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 defeito no produto comprado, em que o fabricante 

não devolveu o mesmo após envio para assistência técnica. Afirma a 

reclamante que em 28/10/2015, efetuou a compra de um Tablet 7 TR72 TV 

PRET da marca CCE junto à empresa requerida, optando pelo pagamento à 

vista no valor de R$ 220,77 (duzentos e vinte reais e setenta e sete 

centavos), e que em menos de uma semana após a aquisição do aparelho, 

o mesmo passou a apresentar defeitos que impossibilitaram seu uso. 

Alega que encaminhou o produto para assistência técnica autorizada, 

encaminhando nota fiscal do produto e o aparelho para verificação, 

obteve resposta via e-mail que poderia optar pela troca de outro produto, 

porém, passado o prazo legal e todos os contatos realizados, não 

encaminharam o aparelho e ficando em prejuízo de ordem material e moral 

o requerente A reclamada contesta alegando que não existe qualquer 

laudo nos autos, que demonstre o vício apontado, não havendo prova da 

existência do defeito, que caso exista sustenta ser fruto de fabricação ou 

mau uso. Da análise dos autos, verifica-se que a autora trouxe aos autos 

documentos que comprovam a compra do produto objeto da ação, e o 

envio para a assistência técnica. Em que pese as alegações da parte 

promovida, a mesma não logrou êxito em desconstituir as alegações da 

promovente, isso porque não comprovou que devolveu o aparelho com os 

vícios sanados, 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 ocorrência de vicio no produto, sem que haja o reparo 

do mesmo, prazo de 30 (trinta) dias, de maneira que, não conseguindo a 

parte promovente resolver o problema administrativamente, configura falha 

na prestação do serviço e gera a obrigação de reparar os danos. 

Deixando a reclamada de comprovar os fatos modificativos e/ou extintivos 

do direito do autor, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do 

Código de Processo Civil. 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 
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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$ 

4.000,00 (quatro mil reais). Com relação ao pedido de condenação da 

requerida, a devolução do valor pago pelo produto com defeito, determino 

a restituição da quantia paga de R$ 220,77 (duzentos e vinte reais e 

setenta e sete centavos), monetariamente atualizado. Pelo exposto, julgo 

procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) determinar 

a restituição da quantia paga pelo produto com defeito, no valor de R$ 

220,77 (duzentos e vinte reais e setenta e sete centavos), acrescido de 

juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC-IBGE; 2) condenar a 

reclamada a pagar a 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. 

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 

F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste, 28 de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005118-50.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PEREIRA PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINA LAURA DA SILVA OAB - MT22674/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

 

Processo nº 1005118-50.2017.8.11.0037 Reclamante: ADRIANO PEREIRA 

PIMENTEL Reclamada: VIVO 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. Cuida-se de ação de obrigação 

de fazer c/c indenização por danos morais proposta por Adriano Pereira 

Pimentel em face Vivo S/A, em razão de falha na prestação de serviço. 

Fundamento. 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. Segundo consta na petição inicial, a 

autora, sofreu cancelamento indevida de sua linha telefônica pelo qual 

resultou em transtornos passíveis de indenização. Por outro lado, tenho 

que a reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a 

teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC. A responsabilidade da 

empresa reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos 

do art. 14, do CDC, que assim dispõe: "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. 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 pela reclamada. 

Quanto aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que 

a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do 

cancelamento indevido do serviço contratado, resultando em falha na 

prestação de serviço. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da 

conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 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$ 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 reclamada a pagar a 

parte autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir 

do arbitramento, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação, 

extinguindo o processo com resolução de mérito. Mantenho a medida 

liminar concedida por seus próprios fundamentos. 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, 28 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, 28 de fevereiro de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005131-49.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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 1005131-49.2017.8.11.0037 Reclamante: JÉSSICA FRAGA 

VASCONCELOS NEVES Reclamada: VERDE TRANSPORTES LTDA 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. Cuida-se de indenização por danos morais e materiais por 

falha na prestação de serviço, que Jéssica Fraga Vasconcelos Neves 

move em desfavor de Verde Transportes Ltda. Fundamento. 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 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, II, do CPC. A reclamante alega que adquiriu junto a reclamada uma 

passagem intermunicipal em Cuiabá com destino a Primavera do Leste. 

Ocorre que na data da viagem o ônibus da empresa reclamada parou em 

Campo Verde e não seguiu mais viagem, não levando a requerente ao 
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destino contratado e no horário contratado. Alega ainda, que devido a 

desídia da reclamada e após aguardar por mais de 3 (três) horas teve de 

contratar um carro particular para que a levasse até Primavera do Leste, 

visto que a reclamada não tinha horário previsto para que os passageiros 

continuassem a viagem. A reclamada, em sua contestação, alega que 

houve a devida prestação de serviço. Contudo, não juntou aos autos 

documentos a dar guarida a suas alegações. Dá análise dos autos 

verifica-se que não restou comprovado a prestação de serviço, pelo qual 

o valor pago pelo requerente deve ser restituído de forma simples, por se 

tratar em falha na prestação de serviço devidamente contratada e não em 

pagamento indevido. A responsabilidade da empresa reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: 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. 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 deixou de efetuar a prestação de serviço, devidamente 

solicitado pela requerente. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da 

conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 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 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. 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 reclamada a pagar a parte autora o valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros 

de 1% ao mês, a partir da citação; Por fim, CONDENAR a reclamada a 

restituir à parte o valor pago a reclamada equivalente a R$ 63,89 

(sessenta e três reais e oitenta e nove centavos), corrigidos 

monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação válida, e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

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, 28 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, 28 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005343-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON FERNANDO ARMENDRO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1005343-70.2017.8.11.0037 Reclamante: EMERSON 

FERNANDO ARMENDRO DE SOUSA Reclamada: LENOVO TECNOLOGIA 

(BRASIL) LIMITADA 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. Cuida-se de indenização por danos morais e 

materiais por falha na prestação de serviço, que Emerson Fernando 

Armendro de Sousa move em desfavor de Lenovo Tecnologia (Brasil) 

Limitada, por suposta falha na prestação de serviço. Fundamento. 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 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, II, do CPC. O reclamante alega que adquiriu junto a reclamada um 

computador “notebook” no valor de R$ 1.999,20 (hum mil novecentos e 

noventa e nove reais e vinte centavos) pago no cartão de crédito, contudo 

o produto não foi entregue na data aprazada sem qualquer justificativa, 

motivo pelo qual requer a devolução do valor pago bem como indenização 

por danos morais. A reclamada, em sua contestação, alega que houve a 

devida prestação de serviço. Contudo, não juntou aos autos documentos 

a dar guarida a suas alegações. Incontroverso nos autos o atraso na 

entrega do produto. Dá analise dos autos verifica-se que houve falha na 

prestação do serviço na medida em que o produto adquirido pelo 

requerente não foi entrega na data aprazada e nem houve devolução do 

valor pago pelo produto. A responsabilidade da empresa reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: 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. 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 deixou de efetuar a prestação de serviço, devidamente 

solicitado pela requerente. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da 

conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 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 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. 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 reclamada a pagar a parte autora o valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros 

de 1% ao mês, a partir da citação; Por fim, CONDENAR a reclamada a 

restituir à parte o valor pago a reclamada equivalente a R$ 1.999,20 (hum 

mil novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos), corrigidos 

monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação válida, e o faço, com resolução do mérito, a teor do 
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que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 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, 28 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, 28 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001931-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0018917A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1001931-34.2017.8.11.0037 Reclamante: JOSE CARLOS DOS 

SANTOS Reclamada: BANCO BRADESCO 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. 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. Cuida-se de 

indenização por danos morais e materiais por falha na prestação de 

serviço, que Jose Carlos dos Santos move em desfavor de Banco 

Bradesco SA. Fundamento. 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 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, II, do CPC. A reclamante 

alega que adquiriu o veículo Gol, da marca Colkswagen, de cor cinza, 

placa DIC6320, do ex proprietário Juscelino Vilela Machado, que foi 

financiado pelo banco HSBC FINANCE (BRASIL) S.A e que o contrato de 

financiamento foi devidamente quitado e até o momento não foi realizado a 

baixa da alienação fiduciária. A reclamada, em sua contestação, alega que 

houve a devida prestação de serviço. Contudo, não juntou aos autos 

documentos a dar guarida a suas alegações. Dá analise dos autos, 

verifica-se que o veículo encontra-se quitado, motivo pelo qual não há 

óbice para que a reclamada proceda com a regularização da baixa do 

gravame com o objetivo de viabilizar a transferência do veículo para o 

nome do requerente, liberado. A responsabilidade da empresa reclamada 

como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, 

que assim dispõe: 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. 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 deixou de efetuar a prestação de serviço, devidamente 

solicitado pela requerente. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da 

conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 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 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. 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 reclamada a pagar a parte autora o valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros 

de 1% ao mês, a partir da citação; Mantenho a liminar concedida em seus 

próprios fundamentos. 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, 28 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, 

28 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010466-61.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUDILEIA VANUCIA BONFANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (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: 8010466-61.2016.8.11.0037 REQUERENTE: LUDILEIA VANUCIA 

BONFANTE REQUERIDO: MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA, 

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA 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, pois as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. PRELIMINAR Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, 

arguida pela 1ª reclamada, tenho que a mesma não merece prosperar, 

uma vez que a reclamada integra a cadeia de fornecedores do produto, 

sendo, portanto, responsável pelos danos causados ao consumidor. 

Assim, rejeito tal preliminar. MÉRITO Trata-se de ação de indenização por 

danos morais e materiais e restituição de valor pago, requerendo, em 

síntese, a condenação da reclamada a restituir o valor da compra de um 

REFRIGERADOR, 445LITROS, 2 PORTAS, FROST FREE, DA MARCA GE, 

valor R$ 1.999,00, assim como requer danos morais pelo transtorno 

sofrido. Afirma que o produto apresentou defeitos, ocasionando idas e 

vindas na assistência técnica em sua. Informa que o defeito presente no 

produto não possibilidade a utilização adequada, motivo pelo qual buscou 

a restituição administrativa do valor pago junto a Reclamada, o que foi 

negado. Ao final, o autor busca o Poder Judiciário como a ultima ratio na 

tentativa de reaver o valor pago pelo produto e indenização por danos 

morais. Analisando detidamente os autos, verifico que o autor comprovou 

suficientemente que o produto adquirido junto a Reclamada apresentou 

vícios de qualidade. Sendo incontroverso essa alegação, em virtude da 

própria fabricante ter afirmado na contestação a ocorrência de vício no 

produto objeto desse processo. Analisando o conteúdo fático probatório, 

tenho que restou provado a existência de vícios no produto, bem como os 

transtornos vivenciados pelo autor, não restando alternativa, senão a 

restituição dos valores pagos pelo produto e a condenação da Reclamada 

em indenização por danos morais. Essas premissas forçam reconhecer a 
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procedência dos pedidos. Nesse entendimento: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR 

DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. INTERESSE DE AGIR 

CONSTATADO. VÍCIO DO PRODUTO. TELEVISÃO QUE APRESENTOU 

DEFEITO TRÊS DIAS APÓS A COMPRA. NÃO DEVOLUÇÃO DA 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DANO MORAL CONFIGURADO PELA FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA RÉ. DESCASO COM O CONSUMIDOR. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) 

QUE ATENDE ÀS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO BEM COMO 

ÀS FINALIDADES COMPENSATÓRIA, PUNITIVA E PEDAGÓGICA DO 

INSTITUTO. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. , 

resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do 

recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos exatos termos do vot 

(TJPR - 1Âª Turma Recursal - 0000694-61.2012.8.16.0184/0 - Curitiba - 

Rel.: LetÃ-cia GuimarÃ£es - - J. 25.11.2014) (TJ-PR - RI: 

000069461201281601840 PR 0000694-61.2012.8.16.0184/0 (Acórdão), 

Relator: LetÃ-cia GuimarÃ£es, Data de Julgamento: 25/11/2014, 1Âª Turma 

Recursal, Data de Publicação: 27/11/2014) Não há que olvidar 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. No entanto, em 

se tratando de vício do produto, corroborado com a falha na prestação de 

serviços, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. A 

inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum.” Isso demonstra 

que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). 

A jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras 

de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). (negritei). 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$ 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. 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$ 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). CONDENO, ainda, ao pagamento do valor de RR$ 

1.999,00 (mil novecentos e e noventa e nove reais), referente a restituição 

do valor pago pelo refrigerador celular, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação e correção monetária medida pelo índice 

do INPC, a incidirem a partir do efetivo desembolso. Por outro lado, 

DETERMINO que a reclamante coloque à disposição da reclamada, o 

produto defeituoso e eventuais componentes que estejam em sua posse. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95. 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: 8011708-55.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADNE DE MORAIS MANZANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT0012869A (ADVOGADO)

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT0018525A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011708-55.2016.8.11.0037 

Promovente: ARIADNE DE MORAIS MANZANO Promovido: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e ALIANCA ADMINISTRADORA DE 

BENEFICIOS DE SAUDE 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 ARIADNE DE MORAIS MANZANO em face de UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e ALIANCA ADMINISTRADORA DE 

BENEFICIOS DE SAUDE S/A. Devidamente citadas, as reclamadas 

apresentaram contestações tempestivas. 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 era beneficiária do plano de saúde SUPER 

CLASS ESTADUAL ENFERMARIA COM COPA, sob matrícula 

01000051000406, através da estipulante Aliança Administradora de 

Benefícios. Aduz que no dia 12/05/2016, ao comparecer em um 

estabelecimento hospitalar para realizar uma consulta, foi informada que o 

plano de saúde havia sido cancelado e que não seria possível a utilização 

do plano em virtude de tal fato, assim sendo, a consulta anteriormente 

marcada foi cancelada, o que causou grande constrangimento na autora. 

Assevera ainda, que em nenhum momento as rés a informaram sobre o 

cancelamento do plano de saúde. A ré Aliança, aduz que a autora não 

comprovou o dano moral sofrido, tampouco o nexo causal existente entre 

a conduta e as consequências do fato. Por fim, afirma não existir qualquer 

dano passível de indenização. A ré Unimed, ora primeira reclamada, aduz 

ser parte ilegítima, eis que é a segunda reclamada quem administra o plano 

de saúde da reclamante. Aduz que quando do cancelamento do contrato, 

informou previamente à administradora do plano de saúde da requerente, 

cabendo a esta notificar os seus clientes. Analisando os autos entendo 

que o pleito da autora merece acolhimento. Verifica-se que as rés não 

juntaram nenhum documento para comprovar a notificação prévia da parte 
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autora sobre o cancelamento do plano de saúde, o que indica que tal ato 

não ocorreu. É certo que em casos de rescisão unilateral do contrato é 

necessária a notificação do beneficiário do plano, posto que a sua não 

ocorrência caracteriza ato ilícito por parte de quem deveria notificar. No 

presente caso, não houve a prévia notificação, sendo que a autora 

somente tomou conhecimento do ato quando tentou fazer consulta médica 

e foi impedida, ante o cancelamento do plano de saúde, o que lhe causou 

grande constrangimento. Importante mencionar, que relação aqui travada 

entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, 

verifico que as rés cometeram ato ilícito, além de prestarem um serviço 

defeituoso. Agiram assim em infringência ao artigo 14, do Código de 

Defesa do Consumidor, e com isso gerou transtornos a reclamante, que 

se viu humilhada perante os funcionários e os demais pacientes presentes 

no estabelecimento hospitalar. “CIVIL. PLANO DE SAÚDE POR ADESÃO. 

CANCELAMENTO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. DANO MORAL. 

CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não ficou demonstrado nos 

autos que houve notificação acerca do cancelamento do contrato, 

incorrendo as operadoras do plano de saúde em ilegalidade, nos termos 

do art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei 9.656/98. 2. Anegativa de 

autorização para consulta média causou sofrimento e dissabores que 

ultrapassam a esfera do ordinário, pois a autora, já idosa, ficou 

descoberta da assistência para o tratamento da doença diagnosticada 

como osteoartrite em ambos joelhos, o que dá ensejo à reparação pelos 

danos morais sofridos. 3. Recurso provido. (Processo APC 

20140111189627 Orgão Julgador 5ª Turma Cível Publicação Publicado no 

DJE : 11/12/2015 . Pág.: 207 Julgamento 2 de Dezembro de 2015 Relator 

JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS)” Portanto, no presente caso está 

caracterizado o dano moral, eis que a falha na prestação de serviços por 

parte das rés e a ausência de prévia notificação do cancelamento do 

plano de saúde, gerou completo aborrecimento e constrangimento a parte 

autora, posto que com isso, as rés tem o dever de indenizar a parte pelos 

danos causados. Além disso, 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, 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) Condeno as reclamadas solidariamente a pagarem a 

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, 28 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, 28.02.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004279-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE RIBEIRO VELOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO)

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1004279-25.2017.8.11.0037 

Promovente: CLEUNICE RIBEIRO VELOSO 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 CLEUNICE RIBEIRO VELOSO 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 a 

requerente que é titular da unidade consumidora n° UC 6/2549274-5. 

Assevera que no mês de agosto do ano de 2017 o requerente recebeu 

uma cobrança emitida pela requerida no valor de R$ 1.951,31 (um mil, 

novecentos e cinquenta e um reais e trinta e um centavos), o que é muito 

superior às faturas anteriores. A ré, por sua vez, alega que não há 

qualquer ilegalidade, eis que por se tratar de zona rural as leituras são 

realizadas plurimensalmente. Aduz que até o mês de agosto de 2017 

estava sendo cobrado o equivalente ao custo de disponibilidade de uma 

unidade consumidora monofásica, sendo que somente em agosto é que a 

fatura foi lançada com base na leitura realizada. Alega ainda que agiu no 

exercício regular de seu direito, ante a apuração de diferença de 

consumo. Analisando os autos entendo que o pleito da autora merece 

acolhimento. Verifico que a parte requerida não logrou êxito em 

demonstrar que o valor exigido realmente foi consumido pela requerente. 

Embora a ré alegue que nenhum consumo de energia foi cobrado da 

autora até o mês 08/2017, na ficha de leitura juntada pela própria ré 

consta que houve uma leitura na data de 03/04/2017 e foi constatado o 

mesmo consumo dos meses que foram faturados pela média, ou seja, o 

que demonstra que o consumo da autora é baixo. Mesmo que a leitura seja 

feita plurimensal, o valor cobrado está muito acima da média dos meses 

anteriores, sendo que a requerida não apresentou nenhuma justificativa 

plausível ou documentos que comprovem que a requerente realmente 

consumiu a quantidade de energia descrita na fatura. 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. Ademais, o critério utilizado pela concessionária para aferir 

possível recuperação de crédito é altamente prejudicial ao consumidor, 

visto que obtém 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. 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. Entretanto, para que não haja enriquecimento sem causa por 

parte da reclamante, determino que a fatura referente ao mês de agosto 

de 2017, seja emitida no valor correspondente a média das 6 faturas 

anteriores a ela, eis que naquele mês houve consumo de energia. Quanto 

ao pedido de dano moral, como já mencionado alhures, a relação aqui 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. 

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 
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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) Determino que a fatura do mês de agosto de 2017 seja 

expedida no valor de R$ 19,14 (dezenove reais e quatorze centavos), o 

que corresponde a média das últimas seis faturas anteriores a do mês de 

agosto de 2017. c) Declaro inexistente o débito no valor de R$ 1.951,31 

(um mil, novecentos e cinquenta e um reais e trinta e um centavos), 

referente a recuperação de consumo realizada pela requerida. d) 

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, 28 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, 28.02.2018 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012306-09.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER FLORENTINO DE ARAUJO JUNIOR (REQUERENTE)

DALT CLEA EVANGELISTA BONFIM ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADIEL COELHO VIEIRA OAB - MT0010080A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8012306-09.2016.8.11.0037 

Promovente: WALTER FLORENTINO DE ARAUJO JUNIOR e DALT CLEA 

EVANGELISTA BONFIM ARAUJO 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 WALTER FLORENTINO DE ARAUJO JUNIOR e DALT 

CLEA EVANGELISTA BONFIM ARAUJO em face de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 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 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. Os autores 

alegam serem usuários dos serviços de eletricidade da requerida com a 

unidade consumidora nº 6/1268828-9. Aduzem que no local funciona uma 

pequena metalúrgica denominada “JUNIOR METALÚGICA” e que no dia 12 

de Outubro de 2016, tiveram o dissabor de interrupção de energia em seu 

estabelecimento comercial. Asseveram que entraram em contato com a 

requerida, entretanto esta se manteve inerte, deixando os autores sem 

energia por mais de 16 dias. A ré, por sua vez, aduz que não foram 

registradas quaisquer ocorrências na rede que abastece a unidade 

consumidora, seja suspensão, oscilação e/ou interrupção no fornecimento 

de energia elétrica. Aduz que não cometeu nenhuma ilegalidade, não tendo 

nenhum dever em indenizar os autores. Compulsando os autos verifico 

que a reclamada não comprovou o regular fornecimento de energia na 

unidade consumidora dos autores. Discordando do pleito, se limitou a dizer 

que não cometeu nenhum ilícito, eis que não houve nenhuma perturbação 

na rede, bem como que se houve foi em razão de caso fortuito, não sendo 

responsabilidade da mesma. Analisado o relatório da vistoria realizada, 

observa-se que o eletricista informou que o sistema trifásico estava 

faltando uma fase na parte externa do pingadouro, o que é de 

responsabilidade da reclamada. Cumpre salientar, que 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. Assim, 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 aos reclamantes, 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$ 

6.000,00(seis mil reais) a título de danos morais. Ante o exposto, declaro 

resolvido o mérito da lide, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e: a) 

Ratifico a liminar concedida nos autos. b) Condeno a reclamada a pagar 

aos reclamantes o valor único de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de 

danos morais, sendo R$ 3.000,00 (três mil) para cada um dos autores, 

corrigido monetariamente (INPC/IBGE), e acrescido de juros legais de 1% 

ao mês, ambos a contar desta sentença. c) Condeno a reclamada ao 

pagamento da multa aplicada por descumprimento da decisão liminar no 

valor único de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 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, 28 de janeiro 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, 28.02.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010028-35.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA APARECIDA LEONEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELLY DE JESUS AMARAL OAB - MT18559/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA INTEGRADO DE ENSINO E TECNOLOGIA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER FELIPE MORAES DE LIMA OAB - AL0009755A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010028-35.2016.8.11.0037 

Promovente: PRISCILLA APARECIDA LEONEL DE 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 PRISCILLA APARECIDA LEONEL DE 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 do CDC 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 vícios 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 oferecer 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, vislumbro 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 

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, 
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bem como, resultar irrisória soma à reclamada, fixo a quantia de R$ 

6.000,00(seis mil reais) a título de danos morais. EM RAZÃO DO 

EXPOSTO, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PARCIALMETE 

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$ 2.342,47 (dois mil trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e 

sete centavos), corrigido monetariamente (INPC/IBGE), e acrescido de 

juros legais de 1% ao mês, ambos a contar da citação. c. Condeno as 

reclamadas, em regime de solidariedade, a pagar ao reclamante o valor de 

R$ 6.000,00 (seis 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, 14 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, 14.02.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 147697 Nr: 3339-48.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO ALBERTO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B, 

Renan Pinto - OAB:OAB-MT 19.906

 Autos código 147697

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 26/03/2018 às 14:30 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 186518 Nr: 2245-94.2017.811.0037

 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): BIANCA ANTONIA DOS SANTOS, GISLAINE 

RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, ÉDERSON UMBELINO NERY - OAB:MT 

16181-O

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça – intimo o advogado dos 

acusados à apresentar memoriais – no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

preconiza o artigo 57, última figura da Lei 11.343-2006 c.c artigo 403, § 3°, 

do Código de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 27 de fevereiro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 191979 Nr: 4797-32.2017.811.0037

 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): ADRIANA MAIA DA CONCEIÇÃO, WILLIAN 

BARBOSA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO ZANATTA - OAB:MT 

13.318, LIDIANE SILVA RODRIGUES SOUSA - OAB:20088/O

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia, a fim de 

condenar ADRIANA MAIA DA CONCEIÇÃO devidamente qualificada nos 

autos, como incursa nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput, 

Lei n.º 11.343/2006, absolve-la do quanto descrito nos artigos 16, 

paragrafo único, inciso IV, art. 12, ambos da Lei 10.8216/03 e 35, caput, 

da Lei 11.343/06, condenar WILLIAN BARBOSA VIEIRA, como incurso nas 

penas do artigo 16, IV da Lei 10.826/03 e absolve-lo dos crimes previstos 

nos artigos 33, caput e 35, da Lei 11.343/06, com fulcro no artigo 386, 

inciso VII do Código de Processo Penal.Por fim, retirem-se as tornozeleiras 

dos réus vez que incompatíveis com os regimes de pena ora fixados. P. R. 

I. C.Transitada em julgado, expeçam-se as comunicações pertinentes e a 

guia de execução penal, e se arquivem os autos, com as baixas 

necessárias.Primavera do Leste, 31 de janeiro de 2018.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004520-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELINDO CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Autos nº 1004520-87.2017.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por CARMELINDO CARVALHO em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 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. 9699972 e ss. 

Despacho determinando a intimação da parte requerente para comprovar 

a realização do pedido administrativo, id. 9724457. Em cumprimento a 

determinação acima, o autor manifestou-se em id. 11334237, oportunidade 

que encartou aos autos cópia da primeira página do requerimento 

administrativo, o qual foi realizado em 01/09/2017. Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. In 

casu, entendo que a extinção do feito em razão da 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 

31/08/2017, 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 
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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 

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 31/08/2017, 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 autor limitou-se a juntar aos autos a primeira página do requerimento 

administrativo, o qual foi realizado em 01/09/2017, ou seja, posteriormente 

a distribuição do presente feito (id. 11334245). 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

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1004956-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA (REQUERENTE)

JONAS COELHO DA SILVA (REQUERENTE)

VANESSA PELEGRINI (REQUERENTE)

RUBIANE KELI MASSONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIANE KELI MASSONI OAB - MT12419/O (ADVOGADO)

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367/O (ADVOGADO)

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074/O (ADVOGADO)

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706/O-O (ADVOGADO)

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

AGROPECUARIA TABATINGA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVID GARON CARVALHO OAB - MT19440/O (ADVOGADO)

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

AMANDA GABRIELA GEHLEN OAB - MT19506/O (ADVOGADO)

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

FERNANDO BRUGNEROTTO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Autos nº 1004956.46.2017.8.11.0040 (PJE) Requerentes: Pedro 

Evangelista de Ávila e outros Requerido: Agroverde Agronegócios e 

Logística Ltda Sentença com mérito Vistos etc. Cuida-se de Habilitação de 

Crédito requerida por Pedro Evangelista e outros em face de Agroverde 

Agronegócio e Logística Ltda, todos qualificados nos autos, asseverando, 

o seguinte: Os ora habilitantes, na condição de Patronos da 

credora/impugnante Du Pont do Brasil S/A abriram divergência ao crédito 

apresentado pela impugnada Agroverde Agronegócios e Logística Ltda e 

outros. Por ocasião da decisão proferida, o Juízo recuperacional entendeu 

que os créditos decorrentes de sucumbência devem ser pleiteados por 

seus verdadeiros titulares, pelo que o fazem nesta oportunidade. Por esta 

razão, requerem a habilitação do crédito e R$ 4.417.487,70 (quatro 

milhões, quatrocentos e dezessete reais e setenta centavos) na classe 

dos créditos trabalhistas. A inicial veio instruída com documentos (Id. 

10019285 e ss.) Despacho inicial, Id. 10310963. Certificou-se a 

intempestividade da habilitação, Id. 10331770. Intimada, as Recuperandas 

se manifestaram aduzindo o seguinte: A origem do suposto crédito dos 

autores decorre de duas ações de execução ajuizadas pela Du Pont do 

Brasil S/A em face da recuperanda Agroverde e demais devedores 

solidários que, a título de informação, não integram o processo 

recuperacional. Informa que o crédito dos habilitantes tem origem em 

demandas propostas por uma credora da recuperanda quando esta já se 

encontrava em processo de recuperação judicial. Ou seja, o crédito da Du 

Pont já havia sido arrolado pela recuperanda nos autos recuperacionais, 

de modo que inapropriado o ajuizamento das ações executivas e, via de 

consequência, indevido o honorário de sucumbência. Para o caso de não 

acolhimento da tese acima, afirma que a inclusão do crédito objeto desta 

lide na classe trabalhista deve limitar-se à 150 salários-mínimos, em 

analogia ao disposto no art. 83, I da Lei nº 11.101/2005. A manifestação 

das recuperandas veio instruída com documentos, Id. 10521118 e ss. Os 

autores apresentaram impugnação, Id. 10637897 rebatendo os termos da 

manifestação das recuperandas e reiterando o pedido alinhavado na 

inicial. Convidado a manifestar-se, o Administrador Judicial manifestou-se 

pelo acolhimento do presente pedido de habilitação, consoante é possível 

verificar do Id. 10793877. Por fim, colheu-se o parecer do Ministério 

Público Estadual, o qual, por seu representante legal manifestou-se pela 

habilitação do crédito dos autores, todavia, limitado a 150 salários-mínimos, 

Id. 10958894. É o breve relato. Fundamento e Decido. Situando a questão, 

cuida-se de pedido de habilitação de crédito apresentado por Pedro E. 

Ávila e outros em relação às Recuperandas, asseverando que se trata de 

crédito decorrente de verba de sucumbência e logo, deve ser habilitado na 

Classe I Trabalhista. Com efeito, referidos créditos tiveram origem nos 

autos de Execução de Título Extrajudicial nº 980.07.2017.811.0086 (Cod. 

101295), que tramita perante a 2ª Vara de Nova Mutum/MT ajuizada em 

03/03/2017, por Du Pont do Brasil S/A em face da Recuperanda 

Agroverde Agronegócios e Logística Ltda (Id. 10019285, pág. 1), bem 

como nos  au tos  de  Execução d is t r ibu ída  sob  n º 

1017053.011.2016.8.26.0068 ajuizada perante a 8ª Vara Cível da Comarca 

de Barueri, Estado de São Paulo em 14/12/2016, também promovida por Du 

Pont do Brasil S/A em face da Recuperanda Agroverde Agronegócios e 

Logística Ltda (Id. 10019380, pág. 1). Na primeira ação executiva acima 

referida, a decisão inicial que fixou os honorários de sucumbência que ora 

se pretende habilitar foi proferida em 23/03/2017, consoante se infere do 

Id. 10019355, pág. 04. Já na segunda execução, a decisão inicial que 

também fixou os honorários que ora se pretende habilitar foi proferida em 

15/12/2016, conforme se extrai do documento inserido sob o Id. 10019380, 

pág. 10. Pois bem. No ponto, diante da tese apresentada pelas 

Recuperandas, convém transcrever o disposto no art. 49 da LRF, senão 

vejamos: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos 

existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. § 1o Os credores 

do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios 

contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. § 2o As 

obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições 

originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito 

aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de 

recuperação judicial. § 3o Tratando-se de credor titular da posição de 

proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, 

de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos 

contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, 

inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de 

venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos 

da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a 

coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não 

se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 

4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do 

devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. § 4o 
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Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que 

se refere o inciso II do art. 86 desta Lei. § 5o Tratando-se de crédito 

garantido por penhor sobre títulos de crédito, direitos creditórios, 

aplicações financeiras ou valores mobiliários, poderão ser substituídas ou 

renovadas as garantias liquidadas ou vencidas durante a recuperação 

judicial e, enquanto não renovadas ou substituídas, o valor eventualmente 

recebido em pagamento das garantias permanecerá em conta vinculada 

durante o período de suspensão de que trata o § 4o do art. 6o desta Lei.” 

(Grifo nosso) Seguindo, urge consignar que o pedido de Recuperação 

Judicial foi distribuído em 01/12/2016 (Id. 4311750, autos 

1003476.67.2016.8.11.0040), sendo que a decisão inicial que autorizou o 

processamento da recuperação foi proferida em 05/12/2016 (Id. 4334544, 

autos 1003476.67.2016.8.11.0040) Mercê dos dados acima expostos, 

vê-se que razão cabe à Recuperandas, uma vez que ambos os créditos 

que ora se pretende habilitar foram constituídos posteriormente à 

distribuição do pedido de Recuperação e, mais que isso, posteriormente à 

decisão judicial que autorizou o processamento do recuperação. No ponto, 

para que não reste dúvidas, é imperioso destacar que em se tratando de 

honorários sucumbenciais deve-se entender como data da constituição a 

data da decisão inicial proferida nos autos de ambas as execução, 

oportunidade em que o Juízo competente fixou o percentual devido a título 

de honorários. Portanto, embora os créditos principais objeto de ambas as 

execuções tenham sido constituídos previamente ao processamento da 

recuperação judicial, os créditos relativos aos honorários de sucumbência 

somente foram constituídos posteriormente, quando da prolação da 

decisão inicial que os fixou. Para ilustrar a hipótese em comento, seguem 

transcritos os julgados abaixo de lavra do STJ acerca do tema em voga: 

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DO CRÉDITO. HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA AÇÃO DE 

COBRANÇA. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. 

NÃO SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO. 

CONTROLE DOS ATOS CONSTRITIVOS PELO JUÍZO UNIVERSAL. 

AGRAVO DESPROVIDO. 1. O direito (creditício) aos honorários 

advocatícios sucumbenciais surge por ocasião da prolação da sentença, 

como consequência do fato objetivo da derrota no processo, por 

imposição legal. Assim, não obstante o aludido crédito, surgido 

posteriormente ao pedido de recuperação, não possa integrar o plano, é 

vedada a expropriação de bens essenciais à atividade empresarial, na 

mesma linha do que entendia a jurisprudência quanto ao crédito fiscal, 

antes do advento da Lei n. 13.043/2014. Portanto, tal crédito não se sujeita 

ao plano de recuperação e as execuções prosseguem, porém o juízo 

universal deve exercer o controle sobre atos de constrição ou de 

expropriação patrimonial. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no CC 

151.639/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 25/10/2017, DJe 06/11/2017, Grifo e negrito nosso) “DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS POSTERIOR AO PEDIDO. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE 

RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO 

NO JUÍZO COMUM. RESSALVA QUANTO A ATOS DE ALIENAÇÃO OU 

CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 

PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. 1. Os créditos constituídos 

depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial 

estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 

11.101/2005). Isso porque, "se assim não fosse, o devedor não 

conseguiria mais acesso nenhum a crédito comercial ou bancário, 

inviabilizando-se o objetivo da recuperação" (COELHO, Fábio Ulhoa. 

Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas. 8. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2011, p. 191). 2. Nesse diapasão, devem-se privilegiar os 

trabalhadores e os investidores que, durante a crise 

econômico-financeira, assumiram os riscos e proveram a recuperanda, 

viabilizando a continuidade de sua atividade empresarial, sempre tendo em 

mente que a notícia da crise acarreta inadvertidamente a retração do 

mercado para a sociedade em declínio. 3. Todavia, tal raciocínio deve ser 

aplicado apenas a credores que efetivamente contribuíram para o 

soerguimento da empresa recuperanda no período posterior ao pedido de 

recuperação judicial - notadamente os credores negociais, fornecedores e 

trabalhadores. Não é o caso, por exemplo, de credores de honorários 

advocatícios de sucumbência, que são resultantes de processos nos 

quais a empresa em recuperação ficou vencida. A bem da verdade, são 

créditos oriundos de trabalhos prestados em desfavor da empresa, os 

quais, muito embora de elevadíssima virtude, não se equiparam - ao menos 

para o propósito de soerguimento empresarial - a credores negociais ou 

trabalhistas. 4. Com efeito, embora o crédito de honorários advocatícios 

sucumbenciais surgido posteriormente ao pedido de recuperação não 

possa integrar o plano, pois vulnera a literalidade da Lei n. 11.101/2005, há 

de ser usado o mesmo raciocínio que guia o art. 49, § 3º, da Lei n. 

11.101/2005, segundo o qual mesmo os credores cujos créditos não se 

sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais 

à atividade empresarial, na mesma linha do que entendia a jurisprudência 

quanto ao crédito fiscal, antes do advento da Lei n. 13.043/2014. 5. Assim, 

tal crédito não se sujeita ao plano de recuperação e as execuções 

prosseguem, mas o juízo universal deve exercer o controle sobre atos de 

constrição ou expropriação patrimonial, aquilatando a essencialidade do 

bem à atividade empresarial. 6. Recurso especial parcialmente provido.” 

(REsp 1298670/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 26/06/2015, Negrito nosso) Portanto, 

inobstante a manifestação do i. Administrador Judicial, bem como o 

parecer do Exmo Promotor de Justiça nestes autos, este Juízo entende 

ser inequívoco que tendo os créditos em questão (créditos de honorários 

de sucumbência) sido constituídos POSTERIORMENTE ao ajuizamento da 

presente recuperação, não estão sujeitos ao processo recuperacional, o 

que não afasta o controle a ser realizado por este Juízo Recuperacional 

quando da eventual constrição e expropriação de bens, a fim de 

resguardar a continuidade das atividades das Recuperandas. Isto posto, 

deixo de acolher o presente pedido de habilitação de crédito e, via de 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma 

do art. 487, inciso I do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 30.000,00 

(trinta mil reais), com espeque no art. 85, § 8º do CPC. Transitada em 

julgado a presente sentença, certifique-se e aguarde-se em Cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias. Havendo provocação do interessado no que se 

refere ao cumprimento de sentença relativo aos honorários de 

sucumbência ora fixados, processe na forma do art. 523 do CPC. Nada 

sendo requerido, ao arquivo. 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-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004237-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR NEVES PENNA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISLAINE DA SILVA PENNA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - 404.281.348-82 (PROCURADOR)

 

Autos n. 1004237-64.2017.8.11.0040. Sentença com Resolução do Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de divórcio consensual c.c. guarda, 

alimentos e visitas promovida por JUNIOR NEVES PENNA e CRISLAINE DA 

SILVA PENNA, devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos expostos na exordial de id. 9472534, a qual veio 

acompanhada dos documentos de id. 9472615 e ss. Instado a se 

manifestar, o Parquet opinou favoravelmente a homologação do acordo 

(id. 10455660). Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. A questão em tela se submete à 

ordem jurídico-constitucional, incluída a partir da Emenda Constitucional nº 

66, promulgada em de 13 de julho de 2010, que alterou a redação do artigo 

226, § 6º, da CR, que diz: § 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo 

divórcio. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 66, de 2010) (grifo 

e negrito nosso) Sobre a aplicação imediata do texto constitucional acima 

colacionado, a prestigiadíssima desembargadora MARIA BERENICE DIAS, 

afirma: “Ao ser excluída a parte final do indigitado dispositivo 

constitucional, desapareceu toda e qualquer restrição para a concessão 

do divórcio, que cabe ser concedido sem prévia separação e sem o 

implemento de prazos. A partir de agora a única ação dissolutória do 

casamento é o divórcio que não mais exige a indicação da causa de pedir. 

(...) É necessário alertar que a novidade atinge as ações em andamento. 

Todos os processos de separação perderam o objeto por impossibilidade 

jurídica do pedido (CPC 267, inc. VI). Não podem seguir tramitando 

demandas que buscam uma resposta não mais contemplada no 

ordenamento jurídico. No entanto, como a pretensão do autor, ao propor a 

ação, era pôr um fim ao casamento, e a única forma disponível no sistema 
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legal pretérito era a prévia separação judicial, no momento em que tal 

instituto deixa de existir, ao invés de extinguir a ação cabe transformá-la 

em ação de divórcio. Eventualmente cabe continuar sendo objeto de 

discussão as demandas cumuladas, como alimentos, guarda, partilha de 

bens, etc. Mas o divórcio cabe ser decretado de imediato. De um modo 

geral, nas ações de separação não há inconformidade de nenhuma das 

partes quanto a dissolução da sociedade conjugal. Somente era utilizado 

dito procedimento por determinação legal, que impunha a indicação de uma 

causa de pedir: decurso do prazo da separação ou imputação da culpa ao 

réu. Como o fundamento do pedido não cabe mais ser questionada, deixa 

de ser necessária qualquer motivação para o decreto da dissolução do 

casamento. Como o pedido de separação tornou-se juridicamente 

impossível, ocorreu a superveniência de fato extintivo ao direito objeto da 

ação, o que precisa ser reconhecido de ofício pelo juiz (CPC 462). Deste 

modo sequer há a necessidade de a alteração ser requerida pelas partes. 

Somente na hipótese de haver expressa oposição de ambos os 

separandos à concessão divórcio deve o juiz decretar a extinção do 

processo.” (DIAS, Maria Berenice Dias. Artigo EC 66/10 – E agora?. 

Disponível no sítio www.mariaberenice.com.br/pt/ec-66-2010--

-e-agora.cont em 23.11.2010) Nesse sentido, oportuna ainda a lição de 

RODRIGO DA CUNHA PEREIRA, vejamos: É possível que haja resistência 

de alguns em entender que a separação judicial foi extinta de nossa 

organização jurídica. Mas, para estas possíveis resistências, basta 

lembrar os mais elementares preceitos que sustentam a ciência jurídica: a 

interpretação da norma deve estar contextualizada, inclusive 

historicamente. O argumento finalístico é que a Constituição da República 

extirpou totalmente de seu corpo normativo a única referência que se 

fazia à separação judicial. Portanto, ela não apenas retirou os prazos, mas 

também o requisito obrigatório ou voluntário da prévia separação judicial 

ao divórcio por conversão. Qual seria o objetivo de se manter vigente a 

separação judicial se ela não pode mais ser convertida em divórcio? Não 

há nenhuma razão prática e lógica para a sua manutenção. Se alguém 

insistir em se separar judicialmente, após a Emenda Constitucional nº 

66/2010, não poderá transformar mais tal separação em divórcio, se o 

quiser, terá que propor o divórcio direto. Não podemos perder o contexto, 

a história e o fim social da anterior redação do § 6º do artigo 226: 

converter em divórcio a separação judicial. E, se não se pode mais 

convertê-la em divórcio, ela perde sua razão lógica de existência. 

(PEREIRA, Rodrigo da Cunha. A Emenda Constitucional nº 66/2010: 

Semelhanças, Diferenças e Inutilidades entre Separação e Divórcio e o 

Direito Intertemporal, IBDFAM 20 de julho de 2010, Disponível em: ). Com 

efeito, a Emenda Constitucional nº 66 limitou-se a admitir a possibilidade de 

concessão de divórcio direto para dissolver o casamento, afastando a 

exigência, da prévia separação judicial e do requisito temporal de 

separação fática, para o divórcio. Eventualmente cabe continuar sendo 

objeto de discussão as demandas cumuladas, como alimentos, guarda, 

partilha de bens, mas, como já dito o divórcio cabe ser decretado 

imediatamente. Infere-se, portanto, que não há mais necessidade para 

obter o divórcio, o preenchimento do lapso temporal de dois anos de 

separação de fato do casal, podendo o mesmo ser decretado de plano. 

Ademais, observa-se que as partes entabularam acordo com relação aos 

alimentos, guarda e visitas à filha menor. Isto posto, HOMOLOGO o acordo 

entabulado por JUNIOR NEVES PENNA e CRISLAINE DA SILVA PENNA, 

ambos devidamente qualificados e, por conseguinte, JULGO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente procedimento, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil e o faço para o fim de 

DECRETAR o DIVÓRCIO do mencionado casal, anotando que a cônjuge 

voltará a usar o nome de solteira, qual seja, CRISLAINE DA SILVA. 

PUBLICADA com a inserção no Sistema PJE. DISPENSADO o registro na 

forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. DISPENSADA a intimação das 

partes, nos termos do item 5.3.6 e 5.3.7 da CNGC/MT inserido pelo 

Provimento nº 20/2007/CGJ. Decorrido o prazo recursal, EXPEÇAM-SE os 

ofícios pertinentes. Oportunamente, ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT, 27 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002644-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE QUINTINO (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1002644-97.2017.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por IRENE QUINTINO em face de BRADESCO 

SEGUROS, ambos qualificados nos autos, pretendendo o recebimento de 

indenização relativa ao Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em 

razão de acidente automobilístico, pelos fatos e fundamentos expostos na 

exordial, a qual veio acompanhada dos documentos de id. 7966136 e 

seguintes. Despacho inicial (id. 8041770). Pedido de habilitação dos 

patronos da parte demandada (id. 9454374 e ss). A contestação se acha 

encartada em id. 9454531. Na ocasião, a requerida requereu a alteração 

do polo passivo da demanda para inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Arguiu preliminarmente carência da 

ação em razão da ausência de documentos essenciais a propositura da 

ação – laudo do IML. No mérito, pugnou pela improcedência da demanda. 

Juntou os documentos de id. 9454606 e ss. Impugnação à contestação, id. 

9696046. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, ante a documentação apresentada 

com a peça de defesa, DEFIRO o pedido de alteração do polo passivo da 

demanda, devendo passar a constar a Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S/A. No mais, verifico a existência de preliminar de mérito a 

ser analisada, a qual passo a examina-la. AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML 

Sustenta a parte demandada a ausência do laudo do IML. Entretanto, em 

que pese os argumentos da parte autora, anoto que eventual falta do 

Laudo do IML não constitui documento indispensável para o requerimento 

cobrança de indenização do seguro obrigatório, bem como para 

requerimento na esfera administrativa. Frise-se que, nos termos do artigo 

5º, da Lei n 6.194/1974, o pagamento da indenização deve ser efetivado 

mediante simples prova de acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. Nesse sentido, 

colaciono a seguinte jurisprudência: COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - DPVAT 

- JUSTIÇA GRATUITA - LAUDO IML - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

DESNECESSIDADE. Estando comprovado o estado de miserabilidade 

alegado, possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A Lei n. 

11.945/2009 não exige a instrução da inicial de cobrança do seguro 

obrigatório com laudo do IML, não sendo documento indispensável à 

propositura da ação. Para o manejo da demanda, não é necessária a 

comprovação de diligência administrativa, porquanto o direito de ação é 

constitucionalmente garantido (Apelação Cível Nº 10105130077214001, 

14ª Câmara Cível, Tribunal de Justiça do MG, Relator: Evangelista Castilho 

Duarte, Julgado em 04/09/2014). Por todo o exposto, REJEITO a preliminar. 

No mais, não havendo outras questões a serem apreciadas ou 

irregularidades a ser expurgada, DECLARO SANEADO O PROCESSO. A 

par disso, FIXO os seguintes pontos controvertidos: I) a ocorrência do 

sinistro automobilístico; II) se há invalidez permanente; III) se há nexo 

causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente; IV) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; V) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI) 

se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, média, 

leve ou residual). DEFIRO a realização da prova pericial, conforme 

requerido pelas partes. Desta feita, NOMEIO como perito do Juízo o DR. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, devendo o mesmo ser 

intimado para designação de data. ARBITRO em R$ 1.000,00 (mil reais) os 

honorários devidos periciais. CONSIGNO que os custos com a mencionada 

perícia devem ser suportados pela demandada, haja vista que a parte 

requerente é beneficiária da assistência judiciária. No ponto, oportuno o 

disposto no art. 82 do CPC, o qual traz o seguinte: Art. 82. Salvo as 

disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes 

prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Desta 

feita, INTIME-SE a demandada para que proceda ao depósito dos 

honorários periciais, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. No mais, 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistente técnico, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo comum 

de 10 (dez) dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, 

independentemente de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado 

no prazo de 30 (trinta) dias, podendo o expert iniciar os trabalhos 
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imediatamente. ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos controvertidos como 

quesitos do Juízo, bem como aqueles apresentados pelas partes. 

Aportando o laudo aos autos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 

26 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000469-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENEFLIDES DE LIMA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000469-33.2017.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por GENEFLIDES DE LIMA SILVA em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pretendendo o recebimento de 

indenização relativa ao Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em 

razão de acidente automobilístico. A inicial veio acompanhada dos 

documentos de id. 4807078 e ss. Despacho inicial, id. 4979420. A parte 

demandada encartou aos autos os documentos de id. 8730383 e ss. A 

contestação se acha encartada em id. 8731941. Na ocasião, a requerida 

requereu a alteração do polo passivo da demanda, a fim de que passe a 

constar a Seguradora Líder. Preliminarmente, arguiu 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. 8731839 e ss. Impugnação à contestação, id. 9052754. 

Logo adiante, em id. 10108905, a parte demandada manifestou informando 

o não pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório no prazo de 

vencimento. Determinou-se a intimação da parte autora para, querendo, 

manifestar-se acerca do petitório supramencionado (id. 10556145). Em 

atenção a determinação acima o autor manifestou em id. 10862689. 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. De início, verifico a existência de preliminares de mérito a serem 

analisadas, assim, passo a examiná-las pormenorizadamente. DA FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR Sustenta a parte demandada a falta de interesse 

de agir por estar pendente o requerimento administrativo. Em que pese tal 

alegação, vislumbra-se estar presente a condição da ação, qual seja o 

requerimento administrativo formulado pela autora, sendo de rigor 

observar a jurisprudência autorizada: SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – 

PRÉVIO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA - Ação de cobrança de 

indenização relativa ao seguro obrigatório - Alegação de que a autora 

seria carecedora da ação, por não ter dado prosseguimento ao pedido 

administrativo - A regra, atualmente, é da exigência do pedido 

administrativo, como condição da ação, em decorrência do julgamento do 

RE 631.240-MG, em que o C. STF reconhece que só será viável o 

interesse processual para o exercício da demanda em matéria 

previdenciária, após a formulação de requerimento na via administrativa, o 

que será exigido, como regra, para ações propostas a partir da publicação 

do acórdão, que se deu em 10.11.2014 - Essa solução deve ser adotada 

também para as demandas a respeito do seguro DPVAT, conforme se 

reconheceu no julgamento do Ag Reg no RE 824.712-MA – Entretanto, no 

caso em tela, houve formulação de requerimento pela via administrativa 

antes do ajuizamento da ação judicial, pouco importando que a autora não 

fornecido os documentos adicionais solicitados pela ré – Preliminar 

rejeitada. (...) (TJSP; Apelação 1109264-04.2015.8.26.0100; Relator (a): 

Carlos Nunes; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Central 

Cível - 32ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2017; Data de Registro: 

22/08/2017). Nestes termos, REJEITO a preliminar suscitada. No mais, 

diante da documentação carreada aos autos com a contestação, DEFIRO 

a substituição do polo passivo da demanda. Desta feita, PROCEDAM as 

alterações necessárias a fim de que passe a constar no polo passivo a 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A. Ademais, não 

havendo outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a ser 

expurgada, DECLARO SANEADO O PROCESSO. DA FALTA DE 

PAGAMENTO DO PRÊMIO Em que pese os argumentos da parte 

demandada, entendo que os mesmos não merecem amparo, eis que 

consoante dispõe a Súmula 257 do STJ ‘A falta de pagamento do prêmio 

do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização.’ Nesse sentido, o STJ e o Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso já decidiram: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO 

OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA 

PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do 

STJ. A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres(DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo 

ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 

8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. 

O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da 

indenização. Recurso conhecido e provido” (REsp 621.962/RJ, Rel. 

Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2004, 

DJ 04/10/2004, p. 325). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVIABILIDADE DE COBERTURA POR 

INADIMPLÊNCIA DE PRÊMIO – APLICAÇÃO DA SUMULA N.º 257 DO STJ – 

INCONFORMIDADE QUE NÃO PROSPERA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO 

DEMONSTRADA – HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11º, DO 

CPC/15 - APLICABILIDADE – MAJORAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO 

EXPLICITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A eventual inadimplência do prêmio do Seguro DPVAT não 

constitui motivo para a recusa do pagamento da indenização, nos termos 

da Súmula 257 do STJ. Incabível a condenação às penas da litigância de 

má-fé, quando não estão presentes nenhuma das hipóteses do rol 

taxativo do art. 80 do CPC/15. Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao 

julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente 

fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau 

recursal, não ultrapassando o percentual máximo de 20% disposto no § 

2º, do art. 85, do CPC/15. O prequestionamento para a interposição de 

recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há 

necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o 

acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida 

fundamentação” (Ap 47514/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA,TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,Julgado em 

21/06/2017, Publicado no DJE 29/06/2017). Pelo exposto, REJEITO a 

preliminar em tela. A par disso, FIXO os seguintes pontos controvertidos: I) 

a ocorrência do sinistro automobilístico; II) se há invalidez permanente; III) 

se há nexo causal entre o acidente automobilístico e a invalidez 

permanente; IV) se a invalidez permanente é total ou parcial; V) se parcial, 

se é completa ou incompleta, com o devido enquadramento no anexo da 

Lei n. 6.194/74; VI) se incompleta, qual o grau de extensão da 

incapacidade (intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a realização da 

prova pericial, conforme requerido pelas partes. Desta feita, NOMEIO como 

perito do Juízo o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, 

devendo o mesmo ser intimado para designação de data. ARBITRO em R$ 

1.000,00 (mil reais) os honorários devidos periciais. CONSIGNO que os 

custos com a mencionada perícia devem ser suportados pela demandada, 

haja vista que a parte requerente é beneficiária da assistência judiciária. 

Aliado a isso, oportuno destacar que a prova fora requerida pela parte 

demandada, a qual dispõe de meios para custeio dos honorários periciais. 

No ponto, oportuno o disposto no art. 82 do CPC, o qual traz o seguinte: 

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, 

incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou 

requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início 

até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito 

reconhecido no título. Desta feita, INTIME-SE a demandada para que 

proceda ao depósito dos honorários periciais, assinalando o prazo de 15 

(quinze) dias. No mais, INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem 

assistente técnico, no prazo de 05 (cinco) dias, o qual oferecerá seu 

parecer no prazo comum de 10 (dez) dias, depois de apresentado o laudo 

técnico pericial, independentemente de intimação. O laudo pericial deverá 

ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, podendo o expert iniciar os 

trabalhos imediatamente. ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos 

controvertidos como quesitos do Juízo, bem como aqueles apresentados 

pelas partes. Aportando o laudo aos autos, INTIMEM-SE as partes para 

manifestarem. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT., 27 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001538-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALDILENE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1001538-03.2017.8.11.0040. Vistos etc. DEFIRO a realização da 

prova pericial, conforme requerido pela parte demandada. Desta feita, 

NOMEIO como perito do Juízo o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, devendo o mesmo ser intimado para designação de data. 

ARBITRO em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários devidos periciais. 

CONSIGNO que os custos com a mencionada perícia devem ser 

suportados pela demandada. No ponto, oportuno o disposto no art. 82 do 

CPC, o qual traz o seguinte: Art. 82. Salvo as disposições concernentes à 

gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos 

que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o 

pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a 

plena satisfação do direito reconhecido no título. Desta feita, INTIME-SE a 

demandada para que proceda ao depósito dos honorários periciais, 

assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. No mais, INTIMEM-SE as partes 

para, querendo, indicarem assistente técnico, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o qual oferecerá seu parecer no prazo comum de 10 (dez) dias, depois de 

apresentado o laudo técnico pericial, independentemente de intimação. O 

laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, 

podendo o expert iniciar os trabalhos imediatamente. ENCAMINHEM-SE ao 

perito os pontos controvertidos como quesitos do Juízo, bem como 

aqueles apresentados pelas partes. Aportando o laudo aos autos, 

INTIMEM-SE as partes para manifestarem. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT, 27 de Fevereiro de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006250-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PURI NUTRI COMERCIAL AGRICOLA LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO)

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (EMBARGADO)

 

Autos nº 1006250.36.2017.8.11.0040 (PJE) Vistos etc. A despeito do 

pedido de reconsideração e/ou embargos de declaração manejados pela 

parte autora no que se refere ao indeferimento do pedido de Justiça 

Gratuita, certo é sua pretensão não merece ser acolhido, senão vejamos. 

Caso a parte quisesse fazer prova da hipossuficiência alegada, poderia 

ter feito ao apresentar os embargos de declaração e/ou pedido de 

reconsideração em exame, o que todavia, não o fez, limitando-se a juntar 

extrato emitido pelo SPC, do qual se extrai que a primeira autora possui 2 

protestos e 4 registros de negativação que somam um suposto débito de 

mais de 500 mil reais, o que, no nosso sentir, não é suficiente a 

demonstrar a hipossuficiência financeira alegada. De mais a mais, ao 

efetuar consulta via Infojud, cujo extrato deve ser mantido em arquivo 

reservado pela Secretaria (art. 477 da CNGC), este Juízo constatou que o 

requerente Fábio Garcia Alvarenga é proprietário de veículo, além de 

possuir 100% do capital social de outra empresa, saldo em espécie, 

percentual sobre bens imóveis, concluindo portanto que, possui plenas 

condições de efetuar o recolhimento das custas devidas, motivo pelo qual 

indefiro o pedido de reconsideração, ou ainda, deixou de acolher os 

embargos de declaração manejados. Devolvo os autos em Cartório a fim 

de que seja certificado o recolhimento das custas no prazo legal. Após, 

conclusos. 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: 1001123-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

 

Autos nº 1001123.20.2017.8.11.0040 Decisão saneadora Vistos etc. 

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização 

por Danos Materiais e Morais c.c. Pedido Liminar ajuizada por Terezinha de 

Jesus Santos em face de Banco Votorantin, ambos qualificados nos 

autos, consoante fatos e fundamentos expostos na inicial inserida sob o 

Id. 5057231, instruída com documentos (Id. 5057259 e ss). Pela decisão 

inserida sob o Id. 6745572, foi deferido o pedido de tutela de urgência para 

determinar a suspensão dos descontos decorrentes do contrato de nº 

2366444404 que vinha sendo realizado no benefício da autora desde 

janeiro de 2017 em favor do banco-réu. Certidão positiva de citação e 

intimação do requerido, Id. 7391697. O réu apresentou contestação e 

documentos, Id. 8734383 e ss. Impugnação à contestação, Id. 8855895. A 

tentativa de conciliação restou frustrada, Id. 9150940. É o breve relato. 

Decido. De introito, defiro o pedido de retificação do polo passivo a fim de 

que conste a razão social BV Financeira – Crédito, financiamento e 

Investimento, conforme requerido preliminarmente em sede de 

contestação. Anote-se. No mais, inexistindo preliminares a serem 

examinadas, presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, declaro o processo saneado. Em cumprimento ao disposto 

no art. 357 II do atual CPC, anoto que a prova deverá recair a legitimidade 

da contratação do empréstimo, mediante aferição da autenticidade da 

digital aposta no contrato apresentado pelo requerido, sem prejuízo de 

outros que podem ser sugeridos pelas partes no prazo de 15 (quinze) 

dias. Ressalto ainda que, os meios de prova admitidos em questão serão o 

documental, pericial e testemunhal. Nos termos do art. 357, III do NCPC, 

anoto que o ônus da prova recairá sobre o requerido, visto ser flagrante 

na hipótese em comento a aplicação das normas previstas no CDC, 

inclusive no que tange a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII do referido diploma legal. Para proceder a perícia papiloscópica 

nomeio como Perito Judicial - IGOR GLADKI PETRONKO (fone 8401-4531 

ou 3532-3499), o qual cumprirá escrupulosamente seu encargo, 

independentemente de compromisso legal (art. 466, CPC). Em 05 (cinco) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, § 1, I e II). Após, Intime-se o perito da sua nomeação e dos 

quesitos a serem formulados e, para que, apresente proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Apresentada a proposta de 

honorários, intime-se o banco-réu para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se. 

Havendo concordância, deposite o requerido o valor dos honorários do 

perito judicial, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito possa ter 

regular prosseguimento. A seguir intime-se o Perito a apresentar o laudo 

em cartório, no prazo de 20 (vinte) dias. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

parágrafo único). Às providências. Sorriso/MT, 23 de Fevereiro de 2018. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002032-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO DAL BEM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL KRZYZANSKI OAB - MT0009489A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1002032.62.2017.8.11.0040 Vistos etc. Examinando os autos em 

tela, verifica-se que após ser regularmente citado, o executado ofertou a 

penhora o veículo marca Fiat, modelo Palio ELX, 1.0, Gasolina, ano 2005, 

Placa DNU 3902, consoante se infere do Id. 9854755. Seguindo, o 

exequente manifesta-se nos autos requerendo a realização de penhora 

on line via BACENJUD e, subsidiariamente o bloqueio de bens pelo sistema 

RENAJUD. Salienta ter localizado o veículo Fiat Palio ELX, Ano 2005/2005, 
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Placa DNU 3902 e já ter formalizado a comunicação ao DETRAN acerca da 

presente execução, requerendo a penhora do mesmo e avaliação pelo Sr. 

Oficial de Justiça. Pois bem. A despeito do pedido de penhora via 

BACENJUD, no mesmo petitório apresentado a exequente manifesta-se 

pela efetivação da penhora sobre o bem ofertado pelo devedor. Isto posto, 

defiro o pedido de penhora sobre o veículo Fiat Palio ELX, Ano 2005/2005, 

Placa DNU 3902. Expeça-se o competente mandado de penhora, avaliação 

e remoção do bem que deverá ser depositado com o representante legal 

do exequente. Após, tornem os autos conclusos para exame da 

necessidade de complementação da penhora via BACENJUD. Às 

providências. Sorriso/MT, 26 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002032-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO DAL BEM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL KRZYZANSKI OAB - MT0009489A (ADVOGADO)

 

1002032-62.2017.8.11.0040 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, 28 de fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000646-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS OLINTO CORDEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Autos nº 1000646-60.2018.8.11.0040 Vistos etc. Previamente a análise da 

exordial, DETERMINO a intimação da parte autora para que, no prazo de 10 

(dez) dias, esclareça as razões da interposição da demanda neste Juízo, 

eis que em inobservância ao disposto no art. 53, inciso V, do CPC. 

Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes. 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000435-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA CAMARA (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000435-24.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por BRADESCO FINANCIAMENTOS em 

desfavor de CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA CAMARA, ambos devidamente 

qualificados no presente feito, pelos fatos e fundamento exposto na 

exordial. Analisando os autos, observo que a notificação extrajudicial da 

parte requerida deixou de ser entregue pelo motivo ‘endereço insuficiente’ 

(id. 11601179. p. 1). Como é cediço, em ações desse talante, é 

imprescindível que a inicial venha acompanhada da prova de constituição 

em mora do devedor que, segundo a jurisprudência, pode se dar mediante 

protesto ou recebimento de notificação via AR. Nesse sentido, oportuno o 

julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. 

MORA DO DEVEDOR. CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO 

NO ENDEREÇO DO DEVEDOR PARA A CARACTERIZAÇÃO DA MORA. 

DISPENSADA A NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. RECURSO 

IMPROVIDO. 1- Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão 

que determinou à Agravante comprovar a ciência inequívoca do Réu, ora 

Agravado, quanto à sua constituição em mora, nos autos da Ação de 

Busca e Apreensão. 2- Firmou-se o entendimento no Colendo STJ e nesta 

Corte de que para a propositura da ação de busca e apreensão e para a 

constituição em mora é necessária a prévia comunicação do devedor por 

meio de notificação extrajudicial expedida pelo Cartório de Títulos e 

Documentos para o endereço do devedor com comprovação de seu 

recebimento, dispensada a notificação pessoal. 3- No entanto, in casu, 

pela análise dos documentos, restou descumprido o requisito da validade 

da notificação extrajudicial do devedor, na medida em que foi certificado 

"que a notificação extrajudicial registrada sob o número 00152085, 

expedida a seu destinatário através da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos sob o número ME 350895645BR deixou de ser entregue pelo 

seguinte motivo: DESTINATÁRIO AUSENTE, no endereço mencionado, 

conforme comprovante de entrega que faz parte integrante deste 

Certificado de Notificação", pelo motivo de ausência, nas três tentativas 

efetuadas e prossegue a informação dos CORREIOS no sentido de que"O 

telegrama não foi entregue devido ao (s) motivo (s) abaixo e será 

devolvido ao remetente. Motivo da não entrega: Ausente" . 4- Agravo 

improvido. (TRF-2 - AG: 201302010172867 RJ , Relator: Desembargador 

Federal GUILHERME DIEFENTHAELER, Data de Julgamento: 15/10/2014, 

OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 24/10/2014) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO (ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA) – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

NÃO ENTREGUE PORQUE O DEVEDOR MUDOU-SE – FORMALIDADE 

PREVISTA EM LEI NÃO CUMPRIDA - Não tendo a notificação extrajudicial 

sido entregue no endereço constante do contrato, em virtude da 

informação de que a ré mudou-se, evidente o não cumprimento da 

formalidade exigida em lei. – Indispensável o esgotamento dos meios para 

tentativa de notificação pessoal e, se for o caso, a intimação da devedora 

por edital – Agravo não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 

22462011320158260000 SP 2246201-13.2015.8.26.0000 (TJ-SP, Data de 

Publicação: 07/12/2015) Ademais, na eventualidade de não ser possível a 

entrega da correspondência ao destinatário e, esgotados os meios de se 

localizar o paradeiro da parte demandada, apregoa-se a possibilidade de 

que a intimação ocorra por edital. Entrementes, não obstante a petição 

inicial sustentar que a parte demandada está devidamente constituída em 

mora, verifica-se que não há a comprovação efetiva da notificação 

pessoal da parte devedora. Ainda, afirma o autor que a totalidade do 

débito devido pela parte requerida importa em R$ 8.402,52 (oito mil, 

quatrocentos e dois reais e cinquenta e dois centavos), entretanto, 

nota-se que o autor atribuiu à causa o valor de R$ 1.921,98 (hum mil, 

novecentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos). Assim, é cediço 

que, em ações desta natureza, o valor da causa deve corresponder ao 

saldo devedor em aberto, o qual engloba as parcelas vencidas e 

vincendas. Nesse sentido, oportuno o julgado abaixo: RECURSO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – VALOR DA CAUSA. Nas ações fundadas em 

contratos de alienação fiduciária o valor atribuído à causa deve 

corresponder ao saldo devedor em aberto, que engloba as prestações 

vencidas e não pagas, bem como as vincendas. Precedentes deste 

Tribunal. Decisão mantida. Recurso de agravo não provido. (Processo: AI 

20310167920168260000 SP 2031016-79.2016.8.26.0000. Relator: 

Marcondes D'Angelo. Julgamento: 10/03/2016. Órgão Julgador: 25ª 

Câmara de Direito Privado. Publicação: 14/03/2016). Mas não é só. 

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. Posto 

isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, EMENDAR a inicial no sentido de comprovar a mora do 
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devedor, bem como adequar o valor atribuído à causa e juntar aos autos o 

comprovante de recolhimento das custas e taxa judiciária, sob pena de 

indeferimento e consequente extinção, nos termos do artigo 321, § único 

do Código de Processo Civil. Oportunamente, façam-me os autos 

conclusos para as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT, 23 de Fevereiro de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000861-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ANTHONY RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Autos n° 1000861-36.2018.8.11.0040 Vistos etc. De pronto, analisando 

detidamente o feito, observo que não se acha nos autos o comprovante 

de recolhimento da guia relativa as custas e taxa judiciária. Desta feita, em 

consonância com o disposto no Provimento n. 22/2016-CGJ (art. 2º), 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos o comprovante de recolhimento das custas e taxa judiciária, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito, na forma do disposto no 

art. 290, do CPC. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 26 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000758-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSSANDRO PEREIRA DE CASTRO (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000758-29.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A em desfavor de ALEXSSANDRO PEREIRA DE CASTRO, ambos 

devidamente qualificados no presente feito, pelos fatos e fundamento 

exposto na exordial. Analisando os autos, observo que a notificação 

extrajudicial da parte requerida deixou de ser entregue pelo motivo ‘não 

existe o número’ (id. 11818254). Como é cediço, em ações desse talante, 

é imprescindível que a inicial venha acompanhada da prova de 

constituição em mora do devedor que, segundo a jurisprudência, pode se 

dar mediante protesto ou recebimento de notificação via AR. Nesse 

sentido, oportuno o julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. MORA DO DEVEDOR. 

CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR PARA A CARACTERIZAÇÃO DA MORA. DISPENSADA A 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO. 1- 

Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão que determinou à 

Agravante comprovar a ciência inequívoca do Réu, ora Agravado, quanto 

à sua constituição em mora, nos autos da Ação de Busca e Apreensão. 2- 

Firmou-se o entendimento no Colendo STJ e nesta Corte de que para a 

propositura da ação de busca e apreensão e para a constituição em mora 

é necessária a prévia comunicação do devedor por meio de notificação 

extrajudicial expedida pelo Cartório de Títulos e Documentos para o 

endereço do devedor com comprovação de seu recebimento, dispensada 

a notificação pessoal. 3- No entanto, in casu, pela análise dos 

documentos, restou descumprido o requisito da validade da notificação 

extrajudicial do devedor, na medida em que foi certificado "que a 

notificação extrajudicial registrada sob o número 00152085, expedida a 

seu destinatário através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

sob o número ME 350895645BR deixou de ser entregue pelo seguinte 

motivo: DESTINATÁRIO AUSENTE, no endereço mencionado, conforme 

comprovante de entrega que faz parte integrante deste Certificado de 

Notificação", pelo motivo de ausência, nas três tentativas efetuadas e 

prossegue a informação dos CORREIOS no sentido de que"O telegrama 

não foi entregue devido ao (s) motivo (s) abaixo e será devolvido ao 

remetente. Motivo da não entrega: Ausente" . 4- Agravo improvido. (TRF-2 

- AG: 201302010172867 RJ , Relator: Desembargador Federal GUILHERME 

DIEFENTHAELER, Data de Julgamento: 15/10/2014, OITAVA TURMA 

ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 24/10/2014) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) – 

CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO 

ENTREGUE PORQUE O DEVEDOR MUDOU-SE – FORMALIDADE PREVISTA 

EM LEI NÃO CUMPRIDA - Não tendo a notificação extrajudicial sido 

entregue no endereço constante do contrato, em virtude da informação de 

que a ré mudou-se, evidente o não cumprimento da formalidade exigida em 

lei. – Indispensável o esgotamento dos meios para tentativa de notificação 

pessoal e, se for o caso, a intimação da devedora por edital – Agravo não 

provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 22462011320158260000 SP 

2246201-13.2015.8.26.0000 (TJ-SP, Data de Publicação: 07/12/2015) 

Ademais, na eventualidade de não ser possível a entrega da 

correspondência ao destinatário e, esgotados os meios de se localizar o 

paradeiro da parte demandada, apregoa-se a possibilidade de que a 

intimação ocorra por edital. Entrementes, não obstante a petição inicial 

sustentar que a parte demandada está devidamente constituída em mora, 

verifica-se que não há a comprovação efetiva da notificação pessoal da 

devedora. Ademais, convém destacar que embora tenha havido o 

protesto, a intimação se deu por edital (id. 11818274), ou seja, sequer 

houve a tentativa de notificação pessoal anteriormente, de modo que não 

restou demonstrada a constituição em mora da devedora e/ou o 

esgotamento dos meios para que a intimação fosse procedida por edital. 

Mas não é só. 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. Posto isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial no sentido de comprovar a 

mora do devedor, bem como juntar aos autos o comprovante de 

recolhimento das custas e taxa judiciária, sob pena de indeferimento e 

consequente extinção, nos termos do artigo 321, § único do Novo Código 

de Processo Civil. Oportunamente, façam-me os autos conclusos para as 

deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT, 26 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000816-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MESSIAS SILVA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000816-32.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por BV FINANCEIRA S/A CFI em desfavor de 

MANOEL MESSIAS SILVA DO NASCIMENTO, ambos devidamente 

qualificados no presente feito, pelos fatos e fundamento exposto na 

exordial. Analisando os autos, verifica que o autor informa que a totalidade 

do débito devido pela parte requerida (parcelas vencidas e vincendas) 

importa em R$ 21.156,79 (vinte e um mil, cento e cinquenta e seis reais e 

setenta e nove centavos). Entretanto, atribuiu à causa o valor de R$ 

3.142,67 (três mil, cento e quarenta e dois reais e sessenta e sete 

centavos). Assim, é cediço que, em ações desta natureza, o valor da 

causa deve corresponder ao saldo devedor em aberto, o qual engloba as 

parcelas vencidas e vincendas. Nesse sentido, oportuno o julgado abaixo: 

RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALOR DA CAUSA. Nas ações 

fundadas em contratos de alienação fiduciária o valor atribuído à causa 

deve corresponder ao saldo devedor em aberto, que engloba as 

prestações vencidas e não pagas, bem como as vincendas. Precedentes 

deste Tribunal. Decisão mantida. Recurso de agravo não provido. 

(Processo: AI 20310167920168260000 SP 2031016-79.2016.8.26.0000. 

Relator: Marcondes D'Angelo. Julgamento: 10/03/2016. Órgão Julgador: 

25ª Câmara de Direito Privado. Publicação: 14/03/2016). Mas não é só. 

Compulsando os autos verifico que a parte autora não instruiu 
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corretamente a inicial, eis que não encartou aos autos os respectivos 

comprovantes de recolhimento referente às custas e taxa judiciária. Posto 

isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, EMENDAR a inicial no que tange ao valor da causa, devendo 

ainda, complementar o recolhimento das custas e taxa judiciária, juntando 

os respectivos comprovantes de recolhimento, sob pena de indeferimento 

e consequente extinção, nos termos do artigo 321, § único do Código de 

Processo Civil. Oportunamente, façam-me os autos conclusos para as 

deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT, 26 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000577-28.2018.8.11.0040

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:

ANA MARIA CARDOSO RAMOS (REQUERIDO)

 

1000577-28.2018.8.11.0040 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, 28 de fevereiro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000605-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DAL PUPO (REQUERIDO)

 

1000605-93.2018.8.11.0040 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, 28 de fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000524-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

Autos n° 1000524-47.2018.8.11.0040 Vistos etc. De pronto, analisando 

detidamente o feito, observo que não se acha nos autos o comprovante 

de recolhimento da guia relativa as custas e taxa judiciária. Desta feita, em 

consonância com o disposto no Provimento n. 22/2016-CGJ (art. 2º), 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos o comprovante de recolhimento das custas e taxa judiciária, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito, na forma do disposto no 

art. 290, do CPC. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 23 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000582-50.2018.8.11.0040

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:

BEATRIZ MARTINELLI SIMONATO (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000582-50.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A em desfavor de BEATRIZ MARTINELLI SIMONATO, ambos 

devidamente qualificados no presente feito, pelos fatos e fundamento 

exposto na exordial. Analisando os autos, observo que a notificação 

extrajudicial da parte requerida deixou de ser entregue, eis que não teve 

retorno do Correios (id. 11701759). Como é cediço, em ações desse 

talante, é imprescindível que a inicial venha acompanhada da prova de 

constituição em mora do devedor que, segundo a jurisprudência, pode se 

dar mediante protesto ou recebimento de notificação via AR. Nesse 

sentido, oportuno o julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. MORA DO DEVEDOR. 

CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR PARA A CARACTERIZAÇÃO DA MORA. DISPENSADA A 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO. 1- 

Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão que determinou à 

Agravante comprovar a ciência inequívoca do Réu, ora Agravado, quanto 

à sua constituição em mora, nos autos da Ação de Busca e Apreensão. 2- 

Firmou-se o entendimento no Colendo STJ e nesta Corte de que para a 

propositura da ação de busca e apreensão e para a constituição em mora 

é necessária a prévia comunicação do devedor por meio de notificação 

extrajudicial expedida pelo Cartório de Títulos e Documentos para o 

endereço do devedor com comprovação de seu recebimento, dispensada 

a notificação pessoal. 3- No entanto, in casu, pela análise dos 

documentos, restou descumprido o requisito da validade da notificação 

extrajudicial do devedor, na medida em que foi certificado "que a 

notificação extrajudicial registrada sob o número 00152085, expedida a 

seu destinatário através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

sob o número ME 350895645BR deixou de ser entregue pelo seguinte 

motivo: DESTINATÁRIO AUSENTE, no endereço mencionado, conforme 

comprovante de entrega que faz parte integrante deste Certificado de 

Notificação", pelo motivo de ausência, nas três tentativas efetuadas e 

prossegue a informação dos CORREIOS no sentido de que"O telegrama 

não foi entregue devido ao (s) motivo (s) abaixo e será devolvido ao 

remetente. Motivo da não entrega: Ausente" . 4- Agravo improvido. (TRF-2 

- AG: 201302010172867 RJ , Relator: Desembargador Federal GUILHERME 

DIEFENTHAELER, Data de Julgamento: 15/10/2014, OITAVA TURMA 

ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 24/10/2014) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) – 

CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO 

ENTREGUE PORQUE O DEVEDOR MUDOU-SE – FORMALIDADE PREVISTA 

EM LEI NÃO CUMPRIDA - Não tendo a notificação extrajudicial sido 

entregue no endereço constante do contrato, em virtude da informação de 

que a ré mudou-se, evidente o não cumprimento da formalidade exigida em 

lei. – Indispensável o esgotamento dos meios para tentativa de notificação 

pessoal e, se for o caso, a intimação da devedora por edital – Agravo não 

provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 22462011320158260000 SP 

2246201-13.2015.8.26.0000 (TJ-SP, Data de Publicação: 07/12/2015) 

Ademais, na eventualidade de não ser possível a entrega da 

correspondência ao destinatário e, esgotados os meios de se localizar o 

paradeiro da parte demandada, apregoa-se a possibilidade de que a 

intimação ocorra por edital. Entrementes, não obstante a petição inicial 

sustentar que a parte demandada está devidamente constituída em mora, 
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verifica-se que não há a comprovação efetiva da notificação pessoal do 

devedor. Ademais, convém destacar que embora tenha havido o protesto, 

não se tem como aferir por qual meio foi procedida, de modo que não 

restou demonstrada a constituição em mora da parte devedora. Mas não é 

só. 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. Posto 

isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, EMENDAR a inicial no sentido de comprovar a mora do 

devedor, sob pena de indeferimento e consequente extinção, nos termos 

do artigo 321, § único do Novo Código de Processo Civil. Oportunamente, 

façam-me os autos conclusos para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 23 de 

Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000589-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSLANDIM TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

ABEL CRIVELARO JUNIOR (EXECUTADO)

 

1000589-42.2018.8.11.0040 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, e art. 1º da Ordem de Serviço n.º 

02/2016, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a Parte 

Exequente, para, no prazo de 05 dias, apresentar na Secretaria desta 1ª 

Vara de Sorriso/MT, o título executivo extrajudicial, objeto da presente 

execução, para fins de cadastramento e registro, através de carimbo 

próprio, na forma analógica do § 2º do art. 425, do NCPC, juntando o 

mesmo aos autos após tal providência. 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. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000594-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILCE SCARIOT (EXECUTADO)

JOSE GERALDO PANTALEAO NETO (EXECUTADO)

 

1000594-64.2018.8.11.0040 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, e art. 1º 

da Ordem de Serviço n.º 02/2016, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a Parte Exequente, para, no prazo de 05 dias, apresentar na 

Secretaria desta 1ª Vara de Sorriso/MT, o título executivo extrajudicial, 

objeto da presente execução, para fins de cadastramento e registro, 

através de carimbo próprio, na forma analógica do § 2º do art. 425, do 

NCPC, juntando o mesmo aos autos após tal providência. 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. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000595-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR SCHNEIDER (EXECUTADO)

PAULO MARCOS SCHNEIDER (EXECUTADO)

 

1000595-49.2018.8.11.0040 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, e art. 1º 

da Ordem de Serviço n.º 02/2016, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a Parte Exequente, para, no prazo de 05 dias, apresentar na 

Secretaria desta 1ª Vara de Sorriso/MT, o título executivo extrajudicial, 

objeto da presente execução, para fins de cadastramento e registro, 

através de carimbo próprio, na forma analógica do § 2º do art. 425, do 

NCPC, juntando o mesmo aos autos após tal providência. 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. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000596-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI BATISTA (EXECUTADO)

ROSELI BATISTA 00573808139 (EXECUTADO)

ALEX WENZEL DA CRUZ (EXECUTADO)

 

1000596-34.2018.8.11.0040 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, e art. 1º 

da Ordem de Serviço n.º 02/2016, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a Parte Exequente, para, no prazo de 05 dias, apresentar na 

Secretaria desta 1ª Vara de Sorriso/MT, o título executivo extrajudicial, 

objeto da presente execução, para fins de cadastramento e registro, 

através de carimbo próprio, na forma analógica do § 2º do art. 425, do 

NCPC, juntando o mesmo aos autos após tal providência. 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 
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(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. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000801-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TITTE TRINKS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CASONATTO (REQUERIDO)

 

1000801-63.2018.8.11.0040 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 recolhimento das custas da Carta Precatória, sob pena de 

devolução da mesma. 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, 28 de fevereiro de 

2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000649-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PRO SOLUS DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRIEDRICH SAUCEDO OAB - PR37348 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON VENAR BARROZO (REQUERIDO)

 

1000649-15.2018.8.11.0040 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, 28 de fevereiro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000747-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERNANDES GARDELIN OAB - SP132650 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR RIBEIRO (REQUERIDO)

 

1000747-97.2018.8.11.0040 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, 28 de fevereiro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000777-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ATANOR DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA MOISÉS MENDONÇA OAB - SP210867 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RITA DE CASSIA FACHINETTO (REQUERIDO)

LUIZ PAULO VIEIRA (REQUERIDO)

CONTINENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

 

1000777-35.2018.8.11.0040 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 recolhimento das custas da Carta Precatória, sob pena de 

devolução da mesma. 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, 28 de fevereiro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000513-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO)

DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO OAB - MT0019125A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI DELA PRIA (EXECUTADO)

PEDRO DOMINGOS DELA PRIA (EXECUTADO)

DOUGLAS WANSOSKI DE SOUZA (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ DELA PRIA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000513-18.2018.8.11.0040 

EXEQUENTE: VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME EXECUTADO: 

ANDRE LUIZ DELA PRIA, DOUGLAS WANSOSKI DE SOUZA, PEDRO 

DOMINGOS DELA PRIA, MARLI DELA PRIA Vistos, etc. Cuida-se ação de 

execução de coisa incerta c/c tutela antecipada de arresto ajuizada por 

VIA CAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA, em desfavor de ANDRÉ LUIZ 

DELA PRIA e OUTROS, todos devidamente qualificados nos autos, pelos 

fatos e fundamentos expostos na inicial. Aduz em síntese que, na data de 

27/10/2015 os executados emitiram em favor da requerente Cédula de 

Produto Rural (CPR), por meio da qual, deu em penhor cedular de primeiro 

grau e sem concorrência de terceiros 270.000 kg (duzentos e setenta mil 

quilos) de soja em grãos, da safra 2017/2018, tipo exportação, equivalente 

a 4.500 (quatro mil e quinhentas) sacas de 60 kg, a ser produzida em 102 

ha da Fazenda dos requeridos, no Lote Rural nº 186, localizado no 

município de Itanhangá/MT, com vencimento para 15 de Fevereiro de 2018. 

A CPR foi devidamente registrada sob o n° 3934, junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis de Tapurah/MT. Afirma que os executados estão em 

período de colheita, porém não cumpriram com a obrigação pactuada, 

sendo a exequente credora da totalidade atualizada de 8.100 (oito mil e 

cem) sacas de soja de 60k cada, equivalente a 486.000kg de soja. Por tais 
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motivos e ressaltando que os executados estão em fase de colheita de 

soja, asseverando que corre sério e concreto risco de não ter seu crédito 

quitado pelos requeridos, afirmando estarem presentes os requisitos 

legais, ingressou com a presente demanda pretendendo que sejam 

arrestadas as 8.100 (oito mil e cem) sacas de soja, dada em penhor rural 

pelos executados por meio da CPR emitida em favor da exequente, 

conforme descrito na inicial. Com a inicial vieram os documentos de ID. 

11649562 e ss. Vieram os autos conclusos. É O RELATO DO 

NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. De proêmio, registro que a tutela 

de urgência pode ser requerida em caráter incidental, nos exatos termos 

do artigo 294, parágrafo único, do NCPC: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental. Nesta toada, verifica-se que o pedido 

da autora encontra respaldo no contido no artigo 301, do NCPC, in verbis: 

“Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada 

mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto 

contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para 

asseguração do direito”. No mais, estabelece o artigo 799, inciso VIII, do 

Novo Código de Processo Civil: Art. 799. Incumbe ainda ao exequente: (...) 

VIII - pleitear, se for o caso, medidas urgentes; Pois bem, para concessão 

de tutela de urgência é necessário o preenchimento dos requisitos, quais 

sejam: periculum in mora e fumus boni iuris (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 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 

ressacir os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser 

dispensada se a parte econômicamente 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.” Como se vê, para a concessão da tutela 

provisória de urgência, é imprescindível a demonstração dos requisitos da 

plausibilidade das alegações ou probabilidade do direito, além da 

demonstração do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do 

processo. No caso em exame, a requerente fundamenta o pedido de 

arresto na tutela de urgência – art. 300 do atual CPC. Logo, a obtenção da 

tutela pretendida, depende do grau de probabilidade do direito invocado e 

do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, o 

primeiro requisito corresponde ao “fumus boni iuris”; em outras palavras, 

pressupõe a demonstração da probabilidade de existência do direito 

invocado pelo autor, afinal, o que se pretende com a presente tutela de 

urgência é assegurar o resultado prático da ação de execução. Sendo 

assim, constata-se que a Cédula de Produto Rural, nos termos do artigo 4° 

da Lei 8.929/94, é título líquido e certo, conforme se infere da sua redação 

abaixo transcrita: “Art. 4º A CPR é título líquido e certo, exigível pela 

quantidade e qualidade de produto nela previsto”. No caso dos autos, os 

documentos formais exigidos são visualizados através da cédula de 

produto rural CPR (ID. 11649626), firmada entre o requerente e requeridos, 

a evidenciar a existência de relação negocial entre eles. Desta feita, 

verifica-se que o demandante encontra-se munido de título hábil a 

demonstrar, até prova contrário, ser o requerido devedor da quantia 

mencionada nos autos. Já o segundo requisito equivale ao “periculum in 

mora” que, segundo o requerente, consiste na colheita da soja dada em 

garantia por meio da CPR objeto da presente que já se iniciou, sendo que 

nada lhe foi repassado até o presente momento, com o sério risco dos 

requeridos entregarem para terceiros a soja colhida, vez que o executado 

é devedor em diversas execuções similares, evidenciando sua conduta 

reiterada. Assim, analisando os autos, notadamente a CPR objeto da 

presente, bem ainda ante aos fatos acima narrados, verifico existirem 

elementos suficientes para demonstrar o risco de dano e o perigo pela 

demora, necessários à concessão da tutela de urgência, garantindo ao 

requerente o pleno exercício do direito decorrente da garantia real que 

possui sobre o produto. Nesses termos, é o que asseguram as 

disposições dos artigos 1.419 e 1.422 do Código Civil, in verbis: “Nas 

dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em 

garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação.” “O 

credor hipotecário e o pignoratício têm o direito de excutir a coisa 

hipotecada ou empenhada, e preferir, no pagamento, a outros credores, 

observada, quanto à hipoteca, a prioridade no registro”. Assim, 

preenchido os requisitos do art. 300 do NCPC, após a prestação de 

caução real e idônea, DEFIRO a concessão da tutela de urgência, 

determinando o arresto da quantia de 8.100 (oito mil e cem) sacas de 60 

kg de soja, produzida no imóvel rural lote nº 186, com área total de 102 ha, 

localizada no município de Itanhangá/MT, consoante item 1.3 da CPR que 

instrui a exordial (ID. 11649626) e constante no penhor registrado sob o 

n.º R.3934, registrado no 1.º Ofício – Registro de Imóveis, Títulos e 

Documentos Tapurah/MT. DETERMINO que os grãos arrestados fiquem 

depositados no armazém indicado pela requerente, devendo esta 

providenciar a remoção e o armazenamento dos grãos, ficando as 

despesas da remoção a armazenamento dos grãos a cargo da parte 

requerente até decisão final nesses autos. NOMEIO a parte requerente fiel 

depositária dos grãos, ficando esta advertida que esta expressamente 

vedada a comercialização dos grãos sem ordem judicial. Considero 

insuficiente a caução apresentada pela requerente (ID. 11649713) em 

vista do proveito econômico pretendido pela autora. Assim, INTIME-SE a 

parte autora a prestar caução real suficiente e idônea, nos termos do art. 

300, § 1º, ambos do CPC, sob pena de revogação do arresto, no prazo de 

05 (cinco) dias, devendo a caução ofertada ser homologada por este 

juízo. No mais, dou regular prosseguimento ao feito, nos seguintes termos: 

CITEM-SE os executados para, no prazo de 15 (quinze) dias, satisfazer a 

obrigação (NCPC, art. 806), ou, no mesmo prazo, opor embargos (NCPC, 

art. 915), independentemente do depósito da coisa. Decorrido o prazo sem 

o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão 

(NCPC, 806, §2º). FIXO MULTA de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso 

no cumprimento da obrigação (CPC, art. 806, parágrafo único). FIXO os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente 

atualizado. DEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do CPC, ao Oficial de 

Justiça encarregado das diligências, caso seja estritamente necessário, o 

que deverá ser certificado, observando o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. CUMPRA-SE expedindo o necessário. 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: 1000428-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINALVA DA SILVA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS (RÉU)

 

Autos nº 1000428-32.2018.8.11.0040 Vistos etc. Da leitura da exordial, 

extrai-se que a autora formula pedido de rescisão de contrato c.c. 

restituição do bem, bem como requer a condenação do requerido em 

danos morais, contudo, não indica o valor pleiteado. No ponto, faz-se 

necessário a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 292, inciso 

V, do CPC, pois o mesmo influenciará diretamente no valor atribuído a 

causa e, consequentemente, no recolhimento das custas processuais. 

Posto isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO da autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, EMENDAR a inicial em consonância com o acima exposto, 

retificando-se o valor atribuído a causa, nos termos do artigo 321 do 

Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento e consequente 

extinção. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT., 23 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000852-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MORAES DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (RÉU)

O TELHAR AGROPECUARIA LTDA (RÉU)

VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (RÉU)

 

Autos nº 1000852-74.2018.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico que a parte autora não instruiu corretamente a inicial, eis que não 

encartou aos autos os documentos indispensáveis à propositura da ação 

(RG, CPF, comprovante de endereço, etc), bem como não juntou aos autos 

qualquer documento hábil a comprovar a hipossuficiência alegada. Sendo 

assim, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 
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(quinze) dias, na forma acima exposta, sob pena de seu indeferimento, em 

consonância com o disposto no art. 321, parágrafo único, do CPC. 

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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000834-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOELI LOPES WASEM (EMBARGANTE)

EDELTRAUDE MARIA ZILLI (EMBARGANTE)

MARCELO MARCOS WASEM (EMBARGANTE)

CARMEM ALICE LOPES (EMBARGANTE)

JOSE AURELIO ZILLI (EMBARGANTE)

MARCIO LUIZ HAAB (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS VALDIR DE MEDEIROS OAB - MT17911/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

 

Autos nº 1000834-53.2018.8.11.0040 Vistos etc. De início, DETERMINO 

seja certificada a tempestividade dos embargos. Em sendo intempestivos, 

CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. No mais, analisando 

detidamente os autos, verifica-se que os embargantes formularam pedido 

de justiça gratuita. Entretanto, considerando que os mesmos são 

produtores e, frente ao valor do contrato firmado, torna-se crível que 

possuem capacidade financeira para efetuar o recolhimento das custas. 

Aliado a isso, convém destacar que o embargante juntou tão somente 

duas páginas de sua IRPF, as quais, por si só, não é hábil a demonstrar a 

hipossuficiência alegada. Não obstante o disposto no art. 4º, da Lei n. 

1060/50, ao dizer que “A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial”, entendo 

que o mesmo não deve ser aplicado de forma absoluta e irrestrita. Sobre o 

assunto, oportuno a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade 

Nery, verbis: “A declaração pura e simples do interessado, conquanto 

seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado 

para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que 

ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras 

provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que 

a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe 

ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do 

termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Código de Processo Civil 

Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora RT, 

2010). Desse modo, ante a ausência de elementos que evidenciem a 

hipossuficiência alegada, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária 

gratuita. Posto isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO do autor para, no prazo de 

15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial em consonância com o acima exposto, 

nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, bem como proceder 

ao recolhimento da taxa e custas judiciais, sob pena de indeferimento e 

consequente extinção. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT., 23 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000833-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA MICHELON OAB - MT0014437A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. C. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000833-68.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: GEANE DA CRUZ SILVA REQUERIDO: DEURIVAN DA 

CONCEIÇÃO SANTOS Vistos etc. RECEBO a inicial em todos os seus 

termos. PROCESSE-SE o presente feito em segredo de justiça (CPC, artigo 

189, II). Quanto ao pedido de fixação de alimentos provisórios, uma vez 

comprovada à relação de parentesco ID. 11877656, tal pedido deve ser 

DEFERIDO. Assim e, diante da inexistência de prova acerca dos reais 

ganhos do requerido, ARBITRO os alimentos provisórios em 30% (trinta 

por cento) do salário mínimo vigente, atualmente correspondente a R$ 

286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), que serão 

devidos a partir da citação e prosseguir até decisão final da causa. 

DESIGNO audiência de mediação para o dia 07 de maio de 2018, às 

14h:30min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do 

regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de 

regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive 

na modalidade virtual, se crível ut Termo de Cooperação respectivo, 

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. CITE-SE a parte requerida para 

responder aos termos da presente, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, consignando expressamente as advertências do art. 344 do NCPC. 

No mais, quanto ao pleito de guarda, previamente a análise, DETERMINO 

que a equipe forense realize estudo psicossocial na residência da 

genitora, assinalando prazo de 15 (quinze) dias, após, COLHA-SE o 

parecer ministerial. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público. Por fim, DEFIRO o 

pedido de Justiça Gratuita, podendo este ser revogado a qualquer 

momento, nas formas da lei. 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: 1000664-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. E. D. A. (REQUERENTE)

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

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT0010886A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

K. L. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000664-81.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: ELPIDIO EDESIO DE AQUINO, MARTA AUGUSTO DOS 

SANTOS AQUINO REQUERIDO: KARINA LOPES DA SILVA Vistos etc. 

RECEBO a inicial em todos os seus termos. DEFIRO a gratuidade judiciária, 

processando-se o feito em segredo de justiça (art. 189, II, do CPC), e com 

isenção de custas. Relativamente ao pedido de visitas, entendo 

necessária a realização de estudo psicossocial, bem como a oitiva do 

Parquet. No mais, CITE-SE a 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 Código de Processo Civil. DESIGNO 

audiência de mediação para o dia 16 de abril de 2018, às 15h00m, a qual 

será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento expresso da 

Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do 

e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se 

crível ut Termo de Cooperação respectivo, 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. Deixo consignado que, 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, 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. Deixo de 

fixar honorários ao mediador, haja vista que a audiência de mediação será 

realizada por conciliador do CEJUSC. Restando infrutífera a audiência de 

conciliação, DETERMINO que a equipe técnica forense realize estudo 

psicossocial do caso a fim de verificar as condições do ambiente familiar 

em que a menor encontra-se inserida, assinalando prazo de 30 (trinta) 

dias. Por força de lei e sendo o caso de atuação no feito, os membros do 

MINISTÉRIO PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados 

pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut Leis Orgânicas de 

regência. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 23 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000305-68.2017.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

CONSELVAN, FRAXINO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXEY GASTÃO CONSELVAN OAB - PR22350 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CONSELVAN NETO (REQUERIDO)

MARIA GERALDA DE OLIVEIRA CONSELVAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIAS VANIN OAB - MT0010026A (ADVOGADO)

ANA PIEROLI DIAS SEGANTIN OAB - PR43625 (ADVOGADO)

FABIO ROTTER MEDA OAB - PR25630 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

SABINO MAGGIONI (TERCEIRO INTERESSADO)

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000305-68.2017.8.11.0040 

DEPRECANTE: CONSELVAN, FRAXINO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - 

EPP REQUERIDO: ANTONIO CONSELVAN NETO, MARIA GERALDA DE 

OLIVEIRA CONSELVAN Vistos etc. Quanto ao pedido de nulidade dos atos 

praticados pelos Oficiais de Justiça desta Comarca, verifico que não 

merece guarida, eis que, em estrito cumprimento da decisão exarada pelo 

Juízo Deprecante, os mesmos promoveram a intimação do terceiro Sr. 

Sabino, bem como procederam a penhora dos créditos em razão das 

declarações exaradas pelo mesmo naquela oportunidade, o qual 

confirmou a existência de tais créditos. Nesse sentido, fato é que, as 

certidões ora impugnadas apenas certificaram as alegações prestadas 

pelo Sr. Sabino, não podendo estes meirinhos responder pela verdade dos 

fatos, a qual será apurada pelo Juízo Deprecante, eis que competente 

para tanto. Assim, não restou evidenciado nas referidas diligências, vícios 

ou condutas que excedessem os limites legais, razão pela qual reconheço 

a validade dos atos praticados. No mais, quanto a suposta cessão de 

crédito informada em Id. 6032005 e ss, OFICIE-SE ao Juízo Deprecado 

para que analise e delibere o que entender pertinente. Por fim, em 

observância ao Ofício de Id. 9740039 – Pág. 2, item II, para cumprimento do 

ato deprecado, qual seja a oitiva do terceiro Sabino Maggioni e 

executados, DESIGNO o dia 16 de maio de 2018, às 14h30min. INTIMEM-SE 

todos. COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante. CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT., 27 de Fevereiro de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000305-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELVAN, FRAXINO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXEY GASTÃO CONSELVAN OAB - PR22350 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CONSELVAN NETO (REQUERIDO)

MARIA GERALDA DE OLIVEIRA CONSELVAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIAS VANIN OAB - MT0010026A (ADVOGADO)

ANA PIEROLI DIAS SEGANTIN OAB - PR43625 (ADVOGADO)

FABIO ROTTER MEDA OAB - PR25630 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

SABINO MAGGIONI (TERCEIRO INTERESSADO)

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO)

 

1000305-68.2017.8.11.0040 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, 28 de fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002956-10.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE CRISTINA ESTEVAO COSTA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE WILLIAM DOS SANTOS LIMA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE SORRISO 

DECISÃO Numero do Processo: 1002956-10.2016.8.11.0040 AUTOR: 

MICHELE CRISTINA ESTEVAO COSTA RÉU: JOSE WILLIAM DOS SANTOS 

LIMA Vistos etc. Defiro a AJG pugnada na inicial. Processe em segredo de 

justiça, art. 189, II, do NCPC. Considerando que a infante reside com a 

genitora, visando regularizar a situação fática existente, defiro a guarda 

provisória de GEOVANNA ESTEVÃO LIMA à MICHELE CRISTINA ESTEVÃO 

COSTA. Arbitro os alimentos provisórios em 30% do salário mínimo 

vigente, os quais deverão ser colocados, mensalmente, à disposição da 

representante da parte autora, até o dia 10 (dez) de cada mês. Designo 

audiência de mediação para o dia 20 DE MARÇO DE 2017, ÀS 09 HORAS. 

CITE-SE e INTIME-SE ao COMPARECIMENTO, com as ADVERTÊNCIAS dos 

arts. 334, § 8º; c/c 344, ambos do NCPC, consignando que o prazo da 

RESPOSTA deverá obedecer à regra do art. 335, do mesmo codex. 

Proceda-se o estudo social do caso IMPRETERIVELMENTE até a data da 

audiência designada. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000563-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO TRAMONTIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000563-44.2018.8.11.0040 

AUTOR: RICARDO TRAMONTIN RÉU: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. 

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. danos 

materiais e morais c/c pedido de antecipação de tutela proposta por 

RICARDO TRAMONTIN em desfavor de UNIC SORRISO LTDA, ambos 

devidamente qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que é 

acadêmico na instituição requerida, matriculado em 10/12/2016 no curso 

de Agronomia, o qual cursa até os dias atuais. Afirma que, ao tentar 

matricular-se em autoescola para retirar sua CNH, teve seu cadastro 

negado sob o argumento de que seu nome constava nos órgãos de 

restrição ao crédito. Afirma que solicitou junto a CDL extrato do cadastro 

de restrições do Serasa, ao que constatou o registro de suposto débito 

junto a requerida, incluído em 14/20/2017, no valor de R$ 5.990,00 (cinco 

mil novecentos e noventa reais) vencido em 10/20/2017. Ao procurar a 

requerida, foi informado de que havia no sistema da instituição uma 

segunda matrícula no curso de Agronomia, e que o débito era decorrente 

das mensalidades de fevereiro a junho de 2017 que constavam em aberto 

na referida matrícula, a qual não contratou, razão pela qual ingressou com 

a presente demanda, pugnando pela declaração de inexistência dos 

referidos débitos, com a devolução em dobro da quantia paga e cobrada 

indevidamente e indenização por danos morais. Em caráter liminar, pugna 

pela retirada do seu nome dos órgãos restritivos de crédito, requerendo a 

inversão do ônus da prova. Com a inicial vieram os documentos de Id. 

11689730 e ss. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando detidamente os presentes autos, 

verifica-se que o requerente pretende, liminarmente, que a requerida retire 

seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista que afirma 

não reconhecer a contratação da segunda matrícula constante do sistema 

para o mesmo curso, sendo os débitos decorrentes de tal matrícula 

indevidos. Pois bem. In casu, os requisitos para a concessão do pedido 

formulado são: a existência de plausibilidade do direito afirmado pela parte 

(fumus boni iuris) e a irreparabilidade ou difícil reparação desse direito 

(periculum in mora). Assim, analisando os elementos colacionados à 

exordial, tenho que tais requisitos legais encontram-se preenchidos, 

senão, vejamos. Com efeito, está presente o fumus boni iuris, 
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notadamente pelo Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 

encartado em Id. 11689737 e extrato financeiro acostado em Id. 11689738, 

pois ambos emprestam verossimilhança as alegações do autor. Por sua 

vez, o periculum in mora é visível, eis que há previsibilidade de prejuízo 

irreparável ou de difícil reparação ao direito da parte, que merece 

providência imediata. In casu, evidencia-se que as consequências podem 

ser devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito e nas suas 

relações comerciais. Ademais, a concessão, no presente caso, poderá a 

qualquer tempo ser revogada, sem que ocorra o periculum in mora in 

reverso. Outrossim, as alegações trazidas pelo requerente mostram-se 

plausíveis, ao menos num juízo de cognição sumária. A par disso, finda a 

instrução processual e restando corroboradas as alegações da parte 

autora, incontestáveis são os prejuízos suportados pela mesma. De outro 

lado, o provimento antecipado é perfeitamente reversível. Sobre a matéria, 

já decidiu: “ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SERASA EXCLUSÃO DO NOME 

DE DEVEDOR - DÉBITO OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL - PRECEDENTES 

- RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Se o débito que 

ensejou a inscrição do nome dos devedores nos cadastros de 

inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito é objeto de discussão 

judicial, a inscrição se constitui em coação ilegal para forçar o pagamento, 

em razão dos percalços que essa negativação traz àqueles que ali têm 

seus nomes inscritos” (Ac. da 1ª Câm. Cível do TJMT, RAI Nº 6851/2005, 

Comarca de Sorriso/MT, Rel. Juiz Alberto Pampado Neto, j. 02/05/05). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DÍVIDA 

DISCUTIDA EM JUÍZO. EXCLUSÃO DO REGISTRO DE INADIMPLENTES. O 

ajuizamento de ação judicial, para discutir débitos, impede a inscrição do 

devedor no cadastro de inadimplentes. Não cabe a inclusão do nome do 

devedor em bancos particulares de dados (SPC, CADIN, SERASA) 

enquanto é discutido, judicialmente, o valor do débito, pois pode ficar 

descaracterizada a inadimplência, causa daquele registro” (TRF 4ª Região 

- 2ª Turma, AI 0401115793-8 - PR, rel. Des. Vilson Darós, j. 11/12/2000, 

negaram provimento, v. u., DJU 04/04/2001, p. 578). AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – COMPRA EM CARTÃO DE 

CRÉDITO E SAQUE EM CONTA CORRENTE NÃO RECONHECIDOS PELO 

AUTOR - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA 

COBRANÇA RELATIVA AOS CITADOS LANÇAMENTOS – CABIMENTO - 

IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR AO AUTOR A PRODUÇÃO DE PROVA 

NEGATIVA - ÔNUS DA PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA QUE, NESSE 

CASO, INCUMBIRÁ À PARTE CONTRÁRIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO 

CPC/2015 PREENCHIDOS, POR ORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

IMPROVIDO. (TJ-SP Processo 21901077420178260000 Orgão Julgador: 

23ª Câmara de Direito Privado. Publicação: 13/11/2017. Julgamento: 13 de 

Novembro de 2017. Relator: Paulo Roberto de Santana) Portanto, 

analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

carreados à exordial, conclui-se que estão presentes os requisitos 

necessários à concessão da liminar. Assim, diante de todo o exposto e, 

levando-se em conta que a medida pleiteada não se reveste do caráter de 

irreversibilidade, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para 

DETERMINAR ao requerido que, no prazo de 5 (cinco) dias, RETIRE o 

nome/CPF do autor dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa 

diária em caso de descumprimento que fixo em R$ 500,00 (quinhentos 

reais). CONSIGNE-SE a possibilidade de inversão do ônus da prova, nos 

termos do art. 6°, VIII do CDC, uma vez que tal requerimento foi formulado 

pelo autor na inicial. CITE-SE, conforme requerido, devendo constar as 

advertências do art. 344 do CPC. DESIGNO audiência de conciliação para 

o dia 21 de Maio de 2018, às 09h00min, a qual será realizada pelo CEJUSC 

local, nos moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e 

Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 

12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se crível ut Termo de 

Cooperação respectivo, 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. Sem prejuízo, DEFIRO a AJG pugnada na exordial. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. 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: 1000367-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN RAMOS ALBINO - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000367-74.2018.8.11.0040 

AUTOR: ALAN RAMOS ALBINO - ME RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A Vistos etc. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. danos materiais e morais c/c pedido de antecipação de tutela proposta 

por ALAN RAMOS ALBINO - ME em desfavor de BANCO SANTANDER 

S.A, ambos devidamente qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, 

que é correntista da instituição financeira requerida, tendo a sua conta 

corrente violada no dia 03/08/2017 e 04/08/2017, ocasião em que 

constatou o pagamento de títulos bancários, sem origem e lastro, 

totalizados no importe de R$ 61.665,45 (sessenta e um mil seiscentos e 

sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos). Afirma que tentou 

solucionar o ocorrido administrativamente, no entanto não logrou êxito, 

sendo informado pelo requerido que os valores debitados indevidamente 

não lhe serão devolvidos, estando o saldo devedor atual em sua conta 

corrente no valor de R$ 101.892,80 (cento e um mil oitocentos e noventa e 

dois reais e oitenta centavos), acarretando juros e multas. Além disso, 

aponta a inclusão do seu nome junto ao cadastro de proteção ao crédito 

pelo requerido. Assevera ainda, que foi vítima de fraude ante a falha na 

prestação de serviços pelo requerido, razão pela qual ingressou com a 

presente demanda, pugnando pela declaração de inexistência dos 

referidos débitos, com a devolução em dobro da quantia cobrada 

indevidamente e indenização por danos materiais e morais. Em caráter 

liminar, pugna pela retirada do seu nome dos órgãos restritivos de crédito, 

bem como suspensão dos débitos indicados, requerendo a inversão do 

ônus da prova. Com a inicial vieram os documentos de Id. 11553646 e ss. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando detidamente os presentes autos, verifica-se que o 

requerente pretende, liminarmente, que o requerido retire seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito, bem como requer a suspensão do débito 

ora impugnado, sob a alegação da ocorrência de fraude tendo em vista 

que fora debitado em sua conta corrente valores sem origem e lastro, não 

os reconhecendo como devidos. Pois bem. In casu, os requisitos para a 

concessão do pedido formulado são: a existência de plausibilidade do 

direito afirmado pela parte (fumus boni iuris) e a irreparabilidade ou difícil 

reparação desse direito (periculum in mora). Assim, analisando os 

elementos colacionados à exordial, tenho que tais requisitos legais 

encontram-se preenchidos, senão, vejamos. Com efeito, está presente o 

fumus boni iuris, notadamente pelo Boletim de Ocorrência encartado em Id. 

11553725 e notificação extrajudicial acostada em Id. 11553767, pois 

ambos emprestam verossimilhança as alegações do autor. Por sua vez, o 

periculum in mora é visível, eis que há previsibilidade de prejuízo 

irreparável ou de difícil reparação ao direito da parte, que merece 

providência imediata. In casu, tratando-se o autor de empresa, 

evidencia-se que as consequências podem ser devastadoras e 

irreparáveis, com abalo no seu crédito e nas suas relações comerciais. 

Ademais, a concessão, no presente caso, poderá a qualquer tempo ser 

revogada, sem que ocorra o periculum in mora in reverso. Outrossim, as 

alegações trazidas pelo requerente mostram-se plausíveis, ao menos num 

juízo de cognição sumária. A par disso, finda a instrução processual e 

restando corroboradas as alegações da parte autora, incontestáveis são 

os prejuízos suportados pela mesma. De outro lado, o provimento 

antecipado é perfeitamente reversível. Sobre a matéria, já decidiu: 

“ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SERASA EXCLUSÃO DO NOME DE 

DEVEDOR - DÉBITO OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL - PRECEDENTES - 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Se o débito que 

ensejou a inscrição do nome dos devedores nos cadastros de 

inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito é objeto de discussão 

judicial, a inscrição se constitui em coação ilegal para forçar o pagamento, 

em razão dos percalços que essa negativação traz àqueles que ali têm 

seus nomes inscritos” (Ac. da 1ª Câm. Cível do TJMT, RAI Nº 6851/2005, 

Comarca de Sorriso/MT, Rel. Juiz Alberto Pampado Neto, j. 02/05/05). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DÍVIDA 

DISCUTIDA EM JUÍZO. EXCLUSÃO DO REGISTRO DE INADIMPLENTES. O 

ajuizamento de ação judicial, para discutir débitos, impede a inscrição do 

devedor no cadastro de inadimplentes. Não cabe a inclusão do nome do 

devedor em bancos particulares de dados (SPC, CADIN, SERASA) 

enquanto é discutido, judicialmente, o valor do débito, pois pode ficar 

descaracterizada a inadimplência, causa daquele registro” (TRF 4ª Região 

- 2ª Turma, AI 0401115793-8 - PR, rel. Des. Vilson Darós, j. 11/12/2000, 
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negaram provimento, v. u., DJU 04/04/2001, p. 578). AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – COMPRA EM CARTÃO DE 

CRÉDITO E SAQUE EM CONTA CORRENTE NÃO RECONHECIDOS PELO 

AUTOR - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA 

COBRANÇA RELATIVA AOS CITADOS LANÇAMENTOS – CABIMENTO - 

IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR AO AUTOR A PRODUÇÃO DE PROVA 

NEGATIVA - ÔNUS DA PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA QUE, NESSE 

CASO, INCUMBIRÁ À PARTE CONTRÁRIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO 

CPC/2015 PREENCHIDOS, POR ORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

IMPROVIDO. (TJ-SP Processo 21901077420178260000 Orgão Julgador: 

23ª Câmara de Direito Privado. Publicação: 13/11/2017. Julgamento: 13 de 

Novembro de 2017. Relator: Paulo Roberto de Santana) Portanto, 

analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

carreados à exordial, conclui-se que estão presentes os requisitos 

necessários à concessão da liminar. Assim, diante de todo o exposto e, 

levando-se em conta que a medida pleiteada não se reveste do caráter de 

irreversibilidade, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para 

DETERMINAR ao requerido que, no prazo de 5 (cinco) dias, RETIRE o 

nome/CNPJ do autor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como se 

abstenha de incluí-lo em razão dos débitos ora discutidos, sob pena de 

multa diária em caso de descumprimento que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais), bem como SUSPENDO a exigibilidade dos referidos 

débitos até posterior deliberação deste Juízo. CONSIGNE-SE a 

possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6°, VIII do 

CDC, uma vez que tal requerimento foi formulado pelo autor na inicial. 

CITE-SE, conforme requerido, devendo constar as advertências do art. 

344 do CPC. DESIGNO audiência de conciliação para o dia 21 de Maio de 

2018, às 08h45min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes 

do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço 

de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), 

inclusive na modalidade virtual, se crível ut Termo de Cooperação 

respectivo, 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. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 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: 1000615-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO SCHEVINSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAMBORA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA (RÉU)

 

Autos nº 1000615-40.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. CITE-SE a requerida para, querendo, contestar a 

ação no prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo parte 

requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. 

DESIGNO audiência de mediação para o dia 16 de Abril de 2018, às 

16h00min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do 

regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de 

regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), devendo 

os demandados serem citados com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

Deixo consignado que, o não comparecimento injustificado da parte autora 

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, 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 o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 23 de 

Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000691-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO RODRIGO FIUT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON MALHEIRO DA SILVA (RÉU)

 

Autos nº 1000691-64.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. CITE-SE a requerida para, querendo, contestar a 

ação no prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo parte 

requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. 

DESIGNO audiência de mediação para o dia 16 de Abril de 2018, às 

16h00min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do 

regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de 

regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), devendo o 

demandado 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. Deixo consignado que, o 

não comparecimento injustificado da parte autora 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, 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 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: 1000839-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON ALEXANDRE RODRIGUES PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO)

ANTONIO LENOAR MARTINS OAB - MT7.975-B (ADVOGADO)

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA OAB - MT22764/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000839-75.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. DEFIRO a AJG. ANOTE-SE. CITE-SE a requerida 

para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, não 

apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela parte requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 

do Código de Processo Civil. DESIGNO audiência de mediação para o dia 

16 de Abril de 2018, às 17h30min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, 

nos moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem 

de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 

12/2011/TP/TJMT), devendo o demandado 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. Deixo consignado que, o não comparecimento injustificado da 

parte autora 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, 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 o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 23 de 

Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000609-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO FRANCISCO DE PAULA (REQUERIDO)

MARCELO FRANCISCO DA CAS (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000609-33.2018.8.11.0040. Vistos etc. Para cumprimento do 

ato deprecado, DESIGNO o dia 02 de Maio de 2018, às 16h00min. 

INTIMEM-SE todos. COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante. CUMPRA-SE, 

expedindo-o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 23 de Fevereiro de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000609-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO FRANCISCO DE PAULA (REQUERIDO)

MARCELO FRANCISCO DA CAS (REQUERIDO)

 

1000609-33.2018.8.11.0040 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, 28 de fevereiro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000873-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAITON ARZAMENDIA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

ACACIA AMARELA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

1000873-50.2018.8.11.0040 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, 28 de fevereiro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002695-11.2017.8.11.0040

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:

RENILDO APARECIDO FELIZ (EXECUTADO)

RENILDO APARECIDO FELIZ 84440767168 (EXECUTADO)

LIRI CRISTINA WILLE (EXECUTADO)

 

1002695-11.2017.8.11.0040 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 juntar aos autos planilha de 

atualização do débito. 28 de fevereiro de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003515-64.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LELIA PAGNONCELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA GALGANI DE MELO OAB - SC10690-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO)

 

1003515-64.2016.8.11.0040 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/Apelada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, no prazo legal. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003965-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DOS SANTOS BROCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR ANTONIO BROCH (INVENTARIADO)

 

Processo n º :  1003965-70 .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 apresentar as primeiras 

declarações. Sorriso/MT, 28 de fevereiro de 2018. Mirela C.P.L.Gianetti 

Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000659-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

G. DOS SANTOS PERFURACAO - EIRELI (AUTOR)

PASCOAL BRAGUIN (AUTOR)

GENESIL DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA GUERRA RAPHAEL OAB - PR65327-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR TIAGO ORGANEK DE OLIVEIRA (RÉU)

 

1000659-93.2017.8.11.0040 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 
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ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 28 de fevereiro de 2018.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001478-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ADRIANE ANTONELLI (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé que nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos para intimar a parte Requerente, através de 

seu advogado, para indicar precisamente os bens móveis que serão 

objeto da Busca e Apreensão já deferida nos autos, bem como quais bens 

deverão ser inseridos na base de dados do RENAVAM, por meio do 

sistema RENAJUD. Sorriso, 28 de fevereiro de 2018. Michelle Toscano de 

Brito Marques Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000867-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN RUBIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ WALTER RUBIN (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ANGELA MARIA RUBIN (TERCEIRO INTERESSADO)

DANIELE ANA RUBIN (TERCEIRO INTERESSADO)

SILVIA MARIA RUBIN (TERCEIRO INTERESSADO)

KAREN RUBIN (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certifico e dou fé que procedo a intimação do advogado da parte 

requerente para assinatura do termo de compromisso, no prazo de 05 

(cinco) dias. Sorriso, 28 de fevereiro de 2018. Michelle Toscano de Brito 

Marques Analista Judiciária

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002540-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CLEBER QUARESMA DE SOUZA (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)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono para proceder a intimação do advogado da parte autora, via 

DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001801-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO 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)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono para proceder a intimação do advogado da parte autora, via 

DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004239-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDE SOUZA BRANCO (AUTOR)

A. G. B. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono para proceder a intimação do advogado da parte autora, via 

DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005331-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY ROGERIO GALANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (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)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono para proceder a intimação do advogado da parte autora, via 

DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005328-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARIN CRISTINA FERRONATO ASCOLI (RÉU)

CARMEM LUCIA FERRONATO ASCOLI (RÉU)

JOSE AMADEU ASCOLI (RÉU)

JOSE AUGUSTO ASCOLI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B (ADVOGADO)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

Autora, via DJE, para que, querendo, se manifeste acerca dos Embargos 

Monitórios apresentados pelos Requeridos.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004332-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HONICE DOS ANJOS CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - SORRISO/MT (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1004332-94.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: MARIA HONICE DOS ANJOS CARVALHO VISTOS. Trata-se 

de Ação de Retificação de Registro Civil proposta por BRENO VINICIUS 

CARVALHO e KETLYN GISELE CARVALHO ALVES, representada por sua 
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genitora MARIA HONICE DOS ANJOS CARVALHO, todos qualificados nos 

autos. Consta da inicial que o nome da genitora dos requerentes foram 

grafados erroneamente em suas certidões de nascimento. Instada a se 

manifestar, a i. Representante do MPE manifestou favorável à retificação 

pleiteada (Id. 10056187). É o breve relatório. Decido. Sem delongas, 

registra-se que é plenamente possível a alteração do registro de 

nascimento quando preenchidos os requisitos exigidos por lei e, nesse 

sentido, basta volver os olhos para o teor do art. 109 da Lei de Registros 

Públicos: “Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique 

assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e 

instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o 

ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo 

de cinco dias, que correrá em cartório.” (negrito nosso) Deveras, o cerne 

da questão encartada nos autos envolve a simples alteração do 

sobrenome materno dos autores em seus registros de nascimento, o que 

não trará qualquer prejuízo a terceiros. No mais, comprovado o erro 

quanto à grafia do nome de sua genitora, com a concordância do 

Ministério Público, não há óbice ao deferimento do pedido, razão pela qual 

a procedência do pedido inicial é medida que se impõe. Posto isso, na 

toada do parecer do Ministério Público, ACOLHO a pretensão deduzida na 

inicial para, com fundamento no § 4º do art. 109 da Lei n. 6.015/73 (LRP), 

DETERMINAR a RETIFICAÇÃO no assento de nascimento de BRENO 

VINICIUS CARVALHO e KETLYN GISELE CARVALHO ALVES, lavrado no 

Cartório de Registro Civil desta Comarca (Id 9578134), fazendo constar o 

nome da genitora como sendo MARIA HONICE DOS ANJOS CARVALHO. 

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Sem custas. Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004376-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WIDEMAR DOS SANTOS PIMENTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - SORRISO/MT (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1004376-16.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: WIDEMAR DOS SANTOS PIMENTA VISTOS. Trata-se de 

Ação de Retificação do Assento de Casamento proposta por WIDEMAR 

DOS SANTOS PIMENTA, qualificado nos autos. Consta da inicial que 

segundo o requerente, existe erro de grafia em sua certidão de 

casamento no que concerne ao nome do seu pai que, ao invés de constar 

GEVALCI ANTONIO PIMENTA, ficou escrito erroneamente GEVACI 

ANTONIO PIMENTA. Instada a se manifestar, a i. Representante do MPE 

manifestou favorável à retificação pleiteada (Id. 10037375). É o breve 

relatório. Decido. Sem delongas, registra-se que é plenamente possível a 

alteração do registro de nascimento quando preenchidos os requisitos 

exigidos por lei e, nesse sentido, basta volver os olhos para o teor do art. 

109 da Lei de Registros Públicos: “Art. 109. Quem pretender que se 

restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em 

petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e 

os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.” (negrito 

nosso) Desta feita, o pleito em testilha encontra amparo legal, já que o 

pedido está fundamentado e devidamente instruído, devendo ser julgado 

pelo procedimento de jurisdição voluntária, e ainda, como base no art. 112 

da Lei n.º 6.015/73, que autoriza a retificação em assentamento no 

Registro Civil. Ademias, possuindo o autor legitimidade para requerer a 

correção de seu registro de casamento, que resta comprovado através 

dos documentos que instruem a inicial, com a concordância do Ministério 

Público, não há óbice ao deferimento do pedido. Posto isso, na toada do 

parecer do Ministério Público, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial 

para, com fundamento no § 4º do art. 109 da Lei n. 6.015/73 (LRP), 

DETERMINAR a RETIFICAÇÃO da certidão de casamento do autor, bem 

como do livro onde fora o mesmo registrado, lavrado no Cartório de 

Registro Civil desta Comarca (Id 9620651), fazendo constar o nome do 

genitor do requerente como sendo GEVALCI ANTONIO PIMENTA. Ante o 

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

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem 

custas. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, 

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000231-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

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

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1000231-14.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: LUCELIA PEREIRA DE SOUZA VISTOS. Trata-se de ação de 

retificaçãode registro civil proposta por LUCELIA PEREIRA DE SOUZA, já 

qualificada nos autos. Aduz que, é conhecida por familiares, amigos e 

pessoas em geral pelo prenome MICHELE. Por estas razões, busca a 

substituição do seu patronímico de "LUCÉLIA" para "MICHELE". Em fase de 

alegações finais (audiência de Id 11588569), a i. Representante do MPE 

manifestou favorável à retificação pleiteada. É o breve relatório.Decido. 

Sem delongas, registra-se que é plenamente possível a alteração do 

registro de nascimento quando preenchidos os requisitos exigidos por lei 

e, nesse sentido, basta volver os olhos para o teor do art. 109 da Lei de 

Registros Públicos: “Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou 

retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição 

fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e 

os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.” (negrito 

nosso) Deveras, o cerne da questão encartada nos autos envolve simples 

substituição do patronímico da autora, o que não trará qualquer prejuízo a 

terceiros, razão pela qual a procedência do pedido inicial é medida que se 

impõe. A prova amealhada aos autos é uníssona no sentido de que a 

requerente é conhecida por "Michele". Destaco que em consulta ao 

Sistema Apolo verifiquei que a autora não possui antecedentes criminais 

negativos. Posto isso, na toada do parecer do Ministério Público, ACOLHO 

a pretensão deduzida na inicial para, com fundamento no § 4º do art. 109 

da Lei n. 6.015/73 (LRP), DETERMINAR a RETIFICAÇÃO no assento de 

nascimento de LUCELIA PEREIRA DE SOUZA, lavrado no Cartório de 

Registro Civil da Comarca de Goiere/PR (Id 4670310), para que a mesma 

passe a se chamar MICHELE PEREIRA DE SOUZA. Ante o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas. Após 

o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante 

as baixas e cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000738-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IONE COSTA JACINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000738-38.2018.8.11.0040 

AUTOR: IONE COSTA JACINTO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por IONE COSTA E 

SILVA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a 

concessão, implantação e pagamento do benefício previdenciário de 
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auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das doenças que lhe 

acometem, encontra-se impossibilitada de exercer atividades 

profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual indeferiu o 

beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual 

estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo CNIS de Num. 11798277. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS implante o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento do benefício deverá ser efetuado 

por 09 meses, contados a partir da efetiva implantação do benefício, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000611-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA FERNANDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000611-03.2018.8.11.0040 

AUTOR: TEREZINHA FERNANDES DA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Concessão de benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência 

ajuizada por TEREZINHA FERNANDES DA SILVA contra o INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, 

objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e 

pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte 

autora que diante das doenças que lhe acometem, encontra-se 

impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que contraria a 

decisão do requerido, o qual cessou o beneficio administrativamente. 

Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem direito a receber 

o benefício de aposentadoria por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via tutela de 

urgência, a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, 

suscitando, assim, que o benefício de auxílio-doença lhe seja concedido 

nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação a 

aposentadoria por invalidez lhe seja concedida de forma definitiva. O 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

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

dano ou o risco ao resultado útil do processo. É sabido que, para o 

deferimento da tutela de urgência pretendida pelo demandante, é mister 

que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se fazer 

necessária a presença do fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação. No caso em exame, verifico que os requisitos ensejadores da 

tutela pretendida encontram-se presentes, devendo os mesmos ser 

expostos a seguir. Para a concessão do benefício previdenciário, quer 

auxílio-doença, cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los pelo documento 

constante no Num. 11716394, em que comprova recebimento do beneficio 

até 29/10/17. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, 

ao menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da efetiva implantação do 

benefício, nos termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação 

dada pela Lei n. 13.457/2017. Em observância as especificidades da 

causa, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar 

audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000652-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELVI MIGUEL LAUXEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000652-67.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: ELVI MIGUEL LAUXEN REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por ELVI 

MIGUEL LAUXEN contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 11741310, em que 

comprova recebimento do beneficio até 28/02/17. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da efetiva implantação do benefício, nos termos 

do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000602-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE ANTONIO SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000602-41.2018.8.11.0040 

AUTOR: ELIZETE ANTONIO SOARES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

ELIZETE ANTONIO SOARES contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela 

de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 11710553, em que 

comprova recebimento do beneficio até 20/07/17. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da efetiva implantação do benefício, nos termos 

do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000638-83.2018.8.11.0040 

AUTOR: DONIZETE ALVES VITOR RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

DONIZETE ALVES VITOR contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela 

de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo CNIS de Num. 11735802. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS implante o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento do benefício deverá ser efetuado 

por 09 meses, contados a partir da efetiva implantação do benefício, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002262-41.2016.8.11.0040
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LEOCADIO FERREIRA LIMA (AUTOR)
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1002262-41.2016.8.11.0040 

AUTOR: LEOCADIO FERREIRA LIMA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

Benefício Previdenciário de Aposentadoria por Invalidez e/ou auxilio 

doença ajuizada por LEOCADIO FERREIRA LIMA contra o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a implantação em 

sede de tutela de urgência do benefício previdenciário de auxílio-doença e, 

no mérito, a condenação do requerido ao pagamento de aposentadoria por 

invalidez em seu favor. Para tanto sustenta que, devidas as enfermidades 

enfrentadas, perdeu a capacidade laborativa, tendo o beneficio 

previdenciário sido cessado administrativamente pelo requerido. Assim, 

sustentando que preenche os requisitos necessários à obtenção do 

benefício requestado, pleiteia a procedência do pedido veiculado na peça 

inaugural. Recebida a inicial foi indeferida a tutela de urgência e 

determinada a citação do requerido (Num. 2999867). O requerido 

apresentou contestação, alegando a ausência de incapacidade laborativa 

da parte autora (Num. 3716046 ). Após a juntada de novos documentos, a 

tutela antecipada fora deferida no Num. 5044539. Determinada a 

realização de perícia, o laudo restou juntado no Num. 10670851, sobre o 

qual manifestou a parte autora. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. Cuida-se de pedido de concessão de benefício 

previdenciário com pedido de aposentadoria por invalidez, formulado 

LEOCADIO FERREIRA LIMA contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas, não havendo nulidades a serem 

pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, razão pela qual, 

passo ao exame do mérito. Para a concessão do benefício previdenciário, 

quer auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a 

presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: I) Qualidade 

de segurado. II) Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade 

para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para 

aposentadoria por invalidez). Quanto ao cumprimento dos dois primeiros 

requisitos, é pacífico na jurisprudência pátria que nos casos em que o 

benefício já fora concedido na seara administrativa, ainda que de forma 

temporária, tanto a qualidade de segurado como o período de carência já 

foram reconhecidos pela autarquia ré, senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E 

PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O segurado da Previdência Social 

tem direito ao benefício de auxílio-doença em razão de incapacidade 

temporária para o seu trabalho e para o exercício de suas atividades 

habituais, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos termos do art. 

59 da Lei n. 8.213/91. 2. O INSS reconheceu a qualidade de segurado da 

parte autora e o período de carência previsto na Lei 8.123/91 quando da 

concessão do benefício de auxílio-doença na seara administrativa. 

(grifamos) 3. Laudo pericial no sentido de que o(a) requerente é 

portador(a) de enfermidade de caráter irreversível, que acarreta sua 

incapacidade total e permanente para o trabalho...” (TRF1. Apelação Cível 

–n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª 

Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto ao cumprimento dos dois 

primeiros requisitos, tenho que é possível divisa-los pelos documentos 

constantes no Num. 2998195. Sobre o terceiro requisito, deve-se 

considerar a existência ou não de doença que afete a capacidade para o 

trabalho, para só posteriormente proceder-se a uma definição do tipo de 

benefício, em função das características da enfermidade, ou seja, se 

cabível aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença. É necessário, 

ainda, para se preencher o terceiro requisito se levar em conta o grau de 

instrução do requerente, a idade, bem como se a incapacidade para o 

trabalho a que estava habituado é permanente. Pelo laudo médico pericial 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102081/3/2018 Página 169 de 477



acostado aos autos (Num. 10670851), verifica-se que a incapacidade da 

parte autora é total e definitiva para todas as atividades laborativas, sem 

possibilidade de reabilitação profissional. Assim, considerando que a parte 

autora é hipossuficiente econômica, que está incontestavelmente 

incapacitada para as atividades laborativas habituais, e, ainda, o grau de 

instrução da mesma, tenho que restam preenchidos os requisitos para 

concessão do beneficio de aposentadoria por invalidez. Diante do exposto 

e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido inicial com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, condenando o 

Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário de 

Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário 

de benefício, devido desde a cessação do auxílio-doença 

administrativamente (01/10/16 – Num. 2998195), nos termos do art. 43, da 

Lei n. 8213/91, devendo a autarquia ré providenciar a implantação do 

benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa 

sentença. Sobre as prestações em atraso, nos termos do julgamento do 

Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, 

quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do 

inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 

1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão 

os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. 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. Condeno a parte 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 

não sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do 

NCPC. Certificado o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1002798-52.2016.8.11.0040 

AUTOR: BENEDITO FERREIRA DE SOUSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

Benefício Previdenciário de Aposentadoria por Invalidez e/ou auxilio 

doença ajuizada por BENEDITO FERREIRA DE SOUSA contra o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a implantação em 

sede de tutela de urgência do benefício previdenciário de auxílio-doença e, 

no mérito, a condenação do requerido ao pagamento de aposentadoria por 

invalidez em seu favor. Para tanto sustenta que, devidas as enfermidades 

enfrentadas, perdeu a capacidade laborativa, tendo o beneficio 

previdenciário sido cessado administrativamente pelo requerido. Assim, 

sustentando que preenche os requisitos necessários à obtenção do 

benefício requestado, pleiteia a procedência do pedido veiculado na peça 

inaugural. Recebida a inicial foi deferida a tutela de urgência e determinada 

a citação do requerido (Num. 4772544 ). O requerido apresentou 

contestação, alegando a ausência de incapacidade laborativa da parte 

autora (Num. 5861518 ). Determinada a realização de perícia, o laudo 

restou juntado no Num. 10649422, sobre o qual manifestou a parte autora 

e o requerido. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Cuida-se de pedido de concessão de benefício previdenciário com pedido 

de aposentadoria por invalidez, formulado BENEDITO FERREIRA DE 

SOUSA contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. 

As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não havendo 

nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, 

razão pela qual, passo ao exame do mérito. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por 

invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a 

ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período 

de carência. III) Incapacidade para o trabalho (temporária para 

auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). Quanto ao 

cumprimento dos dois primeiros requisitos, é pacífico na jurisprudência 

pátria que nos casos em que o benefício já fora concedido na seara 

administrativa, ainda que de forma temporária, tanto a qualidade de 

segurado como o período de carência já foram reconhecidos pela 

autarquia ré, senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. O segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de auxílio-doença em razão de incapacidade temporária para o 

seu trabalho e para o exercício de suas atividades habituais, por mais de 

15 (quinze) dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. 

O INSS reconheceu a qualidade de segurado da parte autora e o período 

de carência previsto na Lei 8.123/91 quando da concessão do benefício 

de auxílio-doença na seara administrativa. (grifamos) 3. Laudo pericial no 

sentido de que o(a) requerente é portador(a) de enfermidade de caráter 

irreversível, que acarreta sua incapacidade total e permanente para o 

trabalho...” (TRF1. Apelação Cível –n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: 

Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto 

ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, tenho que é possível 

divisa-los pelos documentos constantes no Num. 3293685 e 5861520. 

Sobre o terceiro requisito, deve-se considerar a existência ou não de 

doença que afete a capacidade para o trabalho, para só posteriormente 

proceder-se a uma definição do tipo de benefício, em função das 

características da enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por 

invalidez ou de auxílio-doença. É necessário, ainda, para se preencher o 

terceiro requisito se levar em conta o grau de instrução do requerente, a 

idade, bem como se a incapacidade para o trabalho a que estava 

habituado é permanente. Pelo laudo médico pericial acostados aos autos 

(Num. 10649422), verifica-se que a incapacidade da parte autora é total e 

definitiva para todas as atividades laborativas, sem possibilidade de 

reabilitação profissional. Assim, considerando que a parte autora é 

hipossuficiente econômica, que está incontestavelmente incapacitada para 

as atividades laborativas habituais, e, ainda, o grau de instrução da 

mesma, tenho que restam preenchidos os requisitos para concessão do 

beneficio de aposentadoria por invalidez. Diante do exposto e pelo mais 

que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido inicial com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, condenando o Requerido a 

pagar a parte Autora o benefício previdenciário de Aposentadoria por 

Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, 

devido desde a cessação do auxílio-doença administrativamente (11/10/16 

– Num. 3293685), nos termos do art. 43, da Lei n. 8213/91, devendo a 

autarquia ré providenciar a implantação do benefício no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da intimação dessa sentença. Sobre as prestações 

em atraso, nos termos do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 

870947 com repercussão geral, pelo STF, quanto à correção monetária 

incidirá IPCA-E, desde a data do inadimplemento de cada parcela, e, 

quanto aos juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a 

redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão os aplicados à caderneta de 

poupança, a partir da citação. 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. Condeno a parte 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 não sujeita à remessa necessária, nos 

termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o trânsito em julgado e 

não havendo requerimentos, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001845-88.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELERES DUTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003272-23.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1003272-23.2016.8.11.0040 

AUTOR: ALEX SANDRO FARIAS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte autora não concordou com o laudo pericial judicial 

acostado aos autos, pugnando pela realização de nova perícia, se 

propondo a pagar os honorários do novo perito. Assim, considerando que 

o § 5º do artigo 98 do NCPC flexibiliza a concessão da gratuidade da 

justiça a alguns atos processuais, oportunizo a parte autora a recolher, o 

valor dos honorários periciais (R$300,00), no prazo de 15 dias, sob pena 

de preclusão, a fim de ser realizada nova perícia nos autos. Havendo o 

recolhimento dos honorários periciais pela parte autora, fica desde já 

nomeado, para atuar como expert deste Juízo, o Dr. DANIEL ANGELO 

TARTARI, médico ortopedista, endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila Romana, 

Sorriso/MT, o qual servirá escrupulosamente e independentemente de 

compromisso. Recolhido o valor dos honorários, intime-se o(a) perito(a) a 

indicar data, hora e local da realização, no prazo de 15 dias, comunicando 

este juízo com antecedência mínima de 15 (quinze) dias para fins de 

intimação das partes, devendo o laudo vir aos autos no prazo máximo de 

15 (quinze) dias após a realização do exame. Apresentado o laudo, 

independentemente de intimação, poderão os assistentes técnicos 

apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC. Não havendo o 

recolhimento dos honorários no prazo de 15 dias, voltem-me os autos 

conclusos para julgamento do feito, no estado em que se encontra. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002184-47.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GIACOBBO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1002184-47.2016.8.11.0040 

AUTOR: PEDRO GIACOBBO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário de Auxilio Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez 

ajuizada por PEDRO GIACOBBO contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a condenação do requerido ao 

pagamento de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez em seu 

favor. Para tanto sustenta que em razão dos problemas de saúde 

enfrentados, o mesmo encontra-se incapacitado para realização de 

atividades laborativas, tendo o requerido cessado o beneficio na esfera 

administrativa. Assim, sustentando que preenche os requisitos 

necessários à obtenção do benefício requestado, pleiteia a procedência 

do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial (Num. 2996250), 

foi indeferida a tutela de urgência e determinada a citação do requerido. O 

requerido apresentou contestação, alegando a ausência de incapacidade 

da parte autora (Num. 4850500 ), tendo a mesma impugnado, ratificando 

os pedidos iniciais (Num. 4996178). Determinada a realização de perícia, o 

laudo pericial restou acostado no Num. 10575690, sobre o qual manifestou 

a parte autora e o requerido. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de 

Concessão de benefício previdenciário com pedido de auxílio-doença e/ou 

aposentadoria por invalidez, formulado por PEDRO GIACOBBO contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas, não havendo nulidades a 

serem pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, razão pela 

qual, passo ao exame do mérito. Ressalto que para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por 

invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a 

ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período 

de carência. III) Incapacidade para o trabalho (temporária para 

auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). Pela 

análise do laudo pericial (Num. 10575690) é possível divisar que a parte 

autora não apresenta incapacidade para o trabalho, esta forma não 

havendo comprovação do requisito descrito acima no item III. Ademais, a 

perícia restou conclusiva no sentido de que a parte autora apresentou 

hérnia inguino-escrotal à direita, tendo sido tratada com procedimento 

cirúrgico em 2016, não apresentando, atualmente, outras hérnias 

abdomino-inguinais ou outras doenças incapacitantes. No mais, a perita 

concluiu que a parte autora apresentou incapacidade para o trabalho do 

período de maio a setembro/2016, período este em que já recebeu 

administrativamente auxílio-doença do requerido. Assim, não merece 

guarida a pretensão da parte autora, conforme o entendimento 

jurisprudencial. Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. NULIDADE PERICIA. INEXISTENTE. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. Os benefícios de auxílio doença e aposentadoria 

por invalidez dependem, para a sua obtenção, da convergência de três 

requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado, o segundo ao 

cumprimento do período de carência, quando for o caso, e o terceiro 

expresso na incapacidade total e temporária (auxílio doença) ou 

permanente (aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos 

artigos 42/47 e 59/63 e Lei 8.213/91. 2. Constatada a capacidade 

laborativa do segurado, deve ser mantida a sentença que julgou 

improcedente pedido de aposentadoria por invalidez. 3. Somente será 

decretada a nulidade de ato judicial se comprovada a existência de 

prejuízo à parte. A pericia judicial que apresenta conclusões firmes e 

embasadas em aspectos técnicos não merece ser anulada. 4. Apelação 

da autora não provida.” (TRF-1 - AC: 00594712320034013800 

0059471-23.2003.4.01.3800, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL 

GILDA SIGMARINGA SEIXAS, Data de Julgamento: 31/08/2015, 1ª 

CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de 

Publicação: 12/11/2015 e-DJF1 P. 591). Outrossim, quanto ao pedido 

nomeação de perito especialista, considerando que a perícia restou 

conclusiva no sentido de que a parte autora não apresenta incapacidade 

laborativa, não tendo a perita médica atestado a necessidade de avaliação 

com médico especialista, indefiro o pedido de nomeação de novo perito 

judicial. Quanto a alegação de que deve ser levada em consideração as 

condições sociais e culturais da parte autora, registro que a mesma 

somente poderá ser considerada, quando, aliada, a eventual constatação 

de moléstia que a incapacitam, o que não é o caso. Vejamos: 

“PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR URBANO. QUALIDADE DE 

SEGURADO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. COMPROVAÇÃO 

POR LAUDO MÉDICO PERICIAL. TERMO A QUO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

JUROS DE MORA. 1. A sentença proferida está sujeita à remessa oficial, 

pois de valor incerto a condenação imposta ao INSS. 2. Os requisitos 

indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez são: incapacidade total e permanente para 

execução de atividade laborativa capaz de garantir a subsistência do 

segurado, aliada à impossibilidade de reabilitação e à exigência, quando 

for o caso, de 12 contribuições a título de carência, conforme disposto no 

artigo 42 da Lei nº 8.213/91. 3. O auxílio-doença é devido ao segurado 

que, tendo cumprido o período de carência eventualmente exigido pela lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por 

mais de quinze dias consecutivos, consoante o disposto no artigo 59 da 

Lei nº 8.213/91. 4. A qualidade de segurada especial é inconteste, vez 

que a parte autora estava recebendo auxílio-doença, suspenso em razão 

de suposta recuperação da capacidade laborativa. 5. Comprovada, ainda, 

através de laudo médico pericial a incapacidade total e permanente para o 

exercício da atividade laboral, deve ser mantida a procedência do pedido 

de aposentadoria por invalidez. 6. No caso concreto, as condições 

pessoais da parte autora decorrentes da moléstia a que está acometido, 

aliadas a e outros aspectos (grau de escolaridade, idade, meio social em 

que vive, nível econômico), bem como o tipo de atividade laboral que 

exerce, cuja exigência de esforços físicos se mostra inerente à atividade, 

permitem seguramente concluir pela sua incapacidade total e permanente 

para atividade laboral (grifamos), não sendo razoável supor que uma 

pessoa nessas condições possa se reabilitar para o trabalho. (...)”(TRF1. 

1ª T. ACORDAO 00511259420174019199, DESEMBARGADOR FEDERAL 

CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, e-DJF1 DATA:24/01/2018) Diante 
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do exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. art. 

487, I do NCPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um 

mil e quinhentos reais), em conformidade com o § 8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. No caso de beneficiário da justiça gratuita, a 

exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios 

deverá ser suspensa nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. Certificado o 

trânsito e não havendo requerimentos, levem-se os autos ao arquivo com 

as anotações e baixas de estilo, inclusive na distribuição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000720-85.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINELVINA FERREIRA DE SOUZA DOLCI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA OAB - MT0019535A (ADVOGADO)

ADRIANA FELIX DE SOUZA PIAZZETTA OAB - MT0020443A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001715-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO NECKEL MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1001715-64.2017.8.11.0040 

AUTOR: ROGERIO NECKEL MARTINS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão 

de Benefício Previdenciário ajuizada por ROGÉRIO NECKEL MARTINS 

contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

objetivando a condenação do requerido ao pagamento de aposentadoria 

por invalidez em seu favor. Para tanto sustenta que devido às 

enfermidades enfrentadas, a mesmo não consegue mais desenvolver 

suas atividades laborativas, tendo o requerido cessado o benefício de 

auxílio-doença. Assim, sustentando que preenche os requisitos 

necessários à obtenção do benefício requestado, pleiteia a procedência 

do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial, foi deferida a 

tutela antecipada e determinada a citação do requerido (Num. 6099474). O 

requerido apresentou contestação aduzindo a ausência de incapacidade 

pela parte autora (Num. 8120285), tendo a parte autora impugnado, 

ratificando os pedidos iniciais (Num. 8837282). Determinada a realização 

de perícia, o laudo restou juntado aos autos no Num. 10291988, sobre o 

qual manifestou a parte autora e o requerido. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de Concessão de 

benefício previdenciário com pedido de auxílio-doença e/ou aposentadoria 

por invalidez, formulado por ROGÉRIO NECKEL MARTINS contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas, não havendo nulidades a 

serem pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas. Para a 

concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por 

invalidez). Quanto ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, é pacífico 

na jurisprudência pátria que nos casos em que o benefício já fora 

concedido na seara administrativa, ainda que de forma temporária, tanto a 

qualidade de segurado como o período de carência já foram reconhecidos 

pela autarquia ré, senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. O segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de auxílio-doença em razão de incapacidade temporária para o 

seu trabalho e para o exercício de suas atividades habituais, por mais de 

15 (quinze) dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. 

O INSS reconheceu a qualidade de segurado da parte autora e o período 

de carência previsto na Lei 8.123/91 quando da concessão do benefício 

de auxílio-doença na seara administrativa. (grifamos) 3. Laudo pericial no 

sentido de que o(a) requerente é portador(a) de enfermidade de caráter 

irreversível, que acarreta sua incapacidade total e permanente para o 

trabalho...” (TRF1. Apelação Cível –n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: 

Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto 

ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, tenho que é possível 

divisa-los pelos documentos constantes no Num. 5910350. Sobre o 

terceiro requisito, deve-se considerar a existência ou não de doença que 

afete a capacidade para o trabalho, para só posteriormente proceder-se a 

uma definição do tipo de benefício, em função das características da 

enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. É necessário, ainda, para se preencher o terceiro requisito 

se levar em conta o grau de instrução do requerente, a idade, bem como 

se a incapacidade para o trabalho a que estava habituado é permanente. 

Assim, pela análise do laudo acostado aos autos (Num. 10291988), 

verifica-se pelas respostas do Perito que a parte autora encontra-se 

incapacitada de forma total e temporária, e, aliada à idade da parte autora 

(39 anos), faz jus ao beneficio de auxílio-doença. Nesse sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EFEITOS. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESCRIÇÃO. AGRAVO RETIDO. 

PROVIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA (grifei). DIB. CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (...) 

5. A conclusão da perícia médica produzida nos autos indica que a 

segurada (auxiliar de serviços gerais, 36 anos à época da perícia) é 

portadora de Abaulamento discreto C3-C4 e protusão discal C4-C5, o que 

determina incapacidade parcial e temporária para exercer a sua atividade 

habitual de empregada doméstica. No entanto, o expert faz consignar no 

laudo que a lesão é passível de cirurgia, muito embora entenda não ser 

possível prever tempo de recuperação, pois o mesmo depende da 

previsão cirúrgica (fl. 109). Portanto, a hipótese dos autos é de 

incapacidade laborativa parcial e temporária da autora para a função que 

desempenhava. (grifei) (...)”(TRF1. 1ª Câmara Regional Previdenciária da 

Bahia, ACORDAO 00675362320144019199, DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO NEVES DA CUNHA, TRF1 - e-DJF1 DATA:29/08/2017) 

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REMESSA 

NECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PRESENTES. LAUDO PERICIAL. 

INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. TERMO INICIAL. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) 

devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele 

prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo do STJ nº 2). 

Assim, tratando-se de sentença ilíquida, pois desconhecido o conteúdo 

econômico do pleito inicial, tem-se por interposta a remessa necessária. 2. 

Considerando que os quesitos apresentados pelas partes foram 

devidamente respondidos pelo perito judicial, abrangendo todas as 

questões relevantes ao deslinde do feito, bem como que, o quadro de 

saúde da segurada foi criteriosamente avaliado à luz da documentação 

médica constante nos autos (relatórios, exames e receituários), não se 

mostra razoável o acolhimento da preliminar de cerceamento do direito de 

defesa pela simples ausência de remessa dos autos do processo para o 

desempenho de seu trabalho. 3. Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria 

por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) 

contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 

8.213/1991; c) incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, a 

incapacidade (permanente e total) para atividade laboral. 4. No caso 

concreto, comprovada a incapacidade laboral total e temporária da parte 

autora (grifei) (serviços gerais, nascida em 08/07/1961), portadora de 

"Espondiloartrose, Síndrome do Túnel do Carpo e Osteoporose", bem como 

incontroversas a qualidade de segurado e o cumprimento da carência, a 

concessão do benefício de auxílio-doença é medida que se impõe. (grifei) 

5. (...)”. (TRF1. 1ª Câmara Regional Previdenciária De Juiz De Fora, AC 
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0068563-41.2014.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL RODRIGO 

RIGAMONTE FONSECA, e-DJF1 de 20/11/2017) Diante do exposto e pelo 

mais que consta dos autos, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial extinguindo o processo com resolução de mérito, art. 487, I do 

NCPC, condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício 

previdenciário de Auxílio-doença, no valor de 91% (noventa e um por 

cento) do salário de benefício, devido desde a cessação administrativa do 

benefício em 06/02/17 – Num. 5910350. Visando evitar a cessação do 

benefício, nos termos do art. 60, §12, da Lei n. 8213/91, com a redação 

dada pela MPV n. 767/2017, mostra-se necessária a fixação da data da 

cessação do benefício. Sendo assim, fixo DCB em 18 meses, contados da 

efetiva implantação, para tratamento e/ou reabilitação para outra 

profissão. Sobre as prestações em atraso, nos termos do julgamento do 

Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, 

quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do 

inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 

1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão 

os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. 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. Condeno a parte 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 

não sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do 

NCPC. Certificado o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006352-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1006352-58.2017.8.11.0040 

AUTOR: VALDECI GOMES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por VALDECI 

GOMES contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a 

concessão, implantação e pagamento do benefício previdenciário de 

auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das doenças que lhe 

acometem, encontra-se impossibilitada de exercer atividades 

profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual cessou o 

beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual 

estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 11065995, em que 

comprova recebimento do beneficio até 15/08/17. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da efetiva implantação do benefício, nos termos 

do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002297-98.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LEMES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1002297-98.2016.8.11.0040 

AUTOR: JOAO LEMES DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão 

de Benefício Previdenciário ajuizada por JOÃO LEMES DE OLIVEIRA contra 

o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a 

condenação do requerido ao pagamento de aposentadoria por invalidez 

em seu favor. Para tanto sustenta que devido às enfermidades 

enfrentadas, a mesmo não consegue mais desenvolver suas atividades 

laborativas, tendo o requerido cessado o benefício de auxílio-doença. 

Assim, sustentando que preenche os requisitos necessários à obtenção 

do benefício requestado, pleiteia a procedência do pedido veiculado na 

peça inaugural. Recebida a inicial, foi deferida a tutela antecipada e 

determinada a citação do requerido (Num. 3027930). O requerido 

apresentou contestação aduzindo a ausência de incapacidade pela parte 

autora (Num. 4185062). Determinada a realização de perícia, o laudo 

restou juntado aos autos no Num. 10753460, sobre o qual manifestou a 

parte autora e o requerido. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Cuida-se de pedido de Concessão de benefício previdenciário com 

pedido de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez, formulado por 

JOÃO LEMES DE OLIVEIRA contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas, não havendo nulidades a serem 

pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por 

invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a 

ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período 

de carência. III) Incapacidade para o trabalho (temporária para 

auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). Quanto ao 

cumprimento dos dois primeiros requisitos, é pacífico na jurisprudência 
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pátria que nos casos em que o benefício já fora concedido na seara 

administrativa, ainda que de forma temporária, tanto a qualidade de 

segurado como o período de carência já foram reconhecidos pela 

autarquia ré, senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. O segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de auxílio-doença em razão de incapacidade temporária para o 

seu trabalho e para o exercício de suas atividades habituais, por mais de 

15 (quinze) dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. 

O INSS reconheceu a qualidade de segurado da parte autora e o período 

de carência previsto na Lei 8.123/91 quando da concessão do benefício 

de auxílio-doença na seara administrativa. (grifamos) 3. Laudo pericial no 

sentido de que o(a) requerente é portador(a) de enfermidade de caráter 

irreversível, que acarreta sua incapacidade total e permanente para o 

trabalho...” (TRF1. Apelação Cível –n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: 

Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto 

ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, tenho que é possível 

divisa-los pelos documentos constantes no Num. 3009220. Sobre o 

terceiro requisito, deve-se considerar a existência ou não de doença que 

afete a capacidade para o trabalho, para só posteriormente proceder-se a 

uma definição do tipo de benefício, em função das características da 

enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. É necessário, ainda, para se preencher o terceiro requisito 

se levar em conta o grau de instrução do requerente, a idade, bem como 

se a incapacidade para o trabalho a que estava habituado é permanente. 

Assim, pela análise do laudo acostado aos autos (Num. 10753460), 

verifica-se pelas respostas do Perito que a parte autora encontra-se 

incapacitada de forma total e temporária, fazendo jus ao beneficio de 

auxílio-doença. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO. EFEITOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESCRIÇÃO. 

AGRAVO RETIDO. PROVIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. 

AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA (grifei). DIB. 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. (...) 5. A conclusão da perícia médica produzida nos 

autos indica que a segurada (auxiliar de serviços gerais, 36 anos à época 

da perícia) é portadora de Abaulamento discreto C3-C4 e protusão discal 

C4-C5, o que determina incapacidade parcial e temporária para exercer a 

sua atividade habitual de empregada doméstica. No entanto, o expert faz 

consignar no laudo que a lesão é passível de cirurgia, muito embora 

entenda não ser possível prever tempo de recuperação, pois o mesmo 

depende da previsão cirúrgica (fl. 109). Portanto, a hipótese dos autos é 

de incapacidade laborativa parcial e temporária da autora para a função 

que desempenhava. (grifei) (...)”(TRF1. 1ª Câmara Regional Previdenciária 

da Bahia, ACORDAO 00675362320144019199, DESEMBARGADOR 

FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, TRF1 - e-DJF1 

DATA:29/08/2017) “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. 

REMESSA NECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 

CONFIGURAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PRESENTES. LAUDO 

PERICIAL. INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. TERMO INICIAL. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) 

devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele 

prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo do STJ nº 2). 

Assim, tratando-se de sentença ilíquida, pois desconhecido o conteúdo 

econômico do pleito inicial, tem-se por interposta a remessa necessária. 2. 

Considerando que os quesitos apresentados pelas partes foram 

devidamente respondidos pelo perito judicial, abrangendo todas as 

questões relevantes ao deslinde do feito, bem como que, o quadro de 

saúde da segurada foi criteriosamente avaliado à luz da documentação 

médica constante nos autos (relatórios, exames e receituários), não se 

mostra razoável o acolhimento da preliminar de cerceamento do direito de 

defesa pela simples ausência de remessa dos autos do processo para o 

desempenho de seu trabalho. 3. Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria 

por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) 

contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 

8.213/1991; c) incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, a 

incapacidade (permanente e total) para atividade laboral. 4. No caso 

concreto, comprovada a incapacidade laboral total e temporária da parte 

autora (grifei) (serviços gerais, nascida em 08/07/1961), portadora de 

"Espondiloartrose, Síndrome do Túnel do Carpo e Osteoporose", bem como 

incontroversas a qualidade de segurado e o cumprimento da carência, a 

concessão do benefício de auxílio-doença é medida que se impõe. (grifei) 

5. (...)”. (TRF1. 1ª Câmara Regional Previdenciária De Juiz De Fora, AC 

0068563-41.2014.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL RODRIGO 

RIGAMONTE FONSECA, e-DJF1 de 20/11/2017) Diante do exposto e pelo 

mais que consta dos autos, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial extinguindo o processo com resolução de mérito, art. 487, I do 

NCPC, condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício 

previdenciário de Auxílio-doença, no valor de 91% (noventa e um por 

cento) do salário de benefício, devido desde a cessação administrativa do 

benefício em 01/09/16 - Num. 3009220. Visando evitar a cessação do 

benefício, nos termos do art. 60, §12, da Lei n. 8213/91, com a redação 

dada pela MPV n. 767/2017, mostra-se necessária a fixação da data da 

cessação do benefício. Sendo assim, fixo DCB em 18 meses, contados da 

efetiva implantação, para tratamento e/ou reabilitação para outra 

profissão. Sobre as prestações em atraso, nos termos do julgamento do 

Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, 

quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do 

inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 

1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão 

os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. 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. Condeno a parte 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 

não sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do 

NCPC. Certificado o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003013-28.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DILCE RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1003013-28.2016.8.11.0040 

AUTOR: DILCE RODRIGUES DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão 

de Benefício Previdenciário ajuizada por DILCE RODRIGUES DE SOUZA 

contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

objetivando a condenação do requerido ao pagamento de auxílio-doença 

ou aposentadoria por invalidez em seu favor. Para tanto sustenta que não 

reúne condições de exercer a atividade laborativa que estava habituada, 

eis que a sua doença lhe impossibilita de retornar ao trabalho, o que 

contraria a conclusão do requerido, o qual cessou seu benefício de 

auxílio-doença na esfera administrativa. Assim, sustentando que preenche 

os requisitos necessários à obtenção do benefício requestado, pleiteia a 

procedência do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial 

(Num. 3731675), foi deferida a tutela antecipada e determinada a citação 

do requerido. Contestação juntada aos autos (Num. 4922897), aduzindo a 

ausência de incapacidade da autora. Impugnação a contestação no Num. 

4993924, ratificando os pedidos iniciais. Determinada a realização de 

perícia, o laudo restou juntado no Num. 10753493, sobre o qual manifestou 

a parte autora, requerendo o julgamento procedente da demanda com a 

concessão de aposentadoria por invalidez e adicional de 25% sobre a 

aposentadoria por invalidez. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Cuida-se de pedido de concessão de benefício previdenciário com 

pedido de aposentadoria por invalidez, formulado DILCE RODRIGUES DE 

SOUZA contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. 

As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não havendo 

nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, 

razão pela qual, passo ao exame do mérito. Para a concessão do 
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benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por 

invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a 

ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período 

de carência. III) Incapacidade para o trabalho (temporária para 

auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). Quanto ao 

cumprimento dos dois primeiros requisitos, é pacífico na jurisprudência 

pátria que nos casos em que o benefício já fora concedido na seara 

administrativa, ainda que de forma temporária, tanto a qualidade de 

segurado como o período de carência já foram reconhecidos pela 

autarquia ré, senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. O segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de auxílio-doença em razão de incapacidade temporária para o 

seu trabalho e para o exercício de suas atividades habituais, por mais de 

15 (quinze) dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. 

O INSS reconheceu a qualidade de segurado da parte autora e o período 

de carência previsto na Lei 8.123/91 quando da concessão do benefício 

de auxílio-doença na seara administrativa. (grifamos) 3. Laudo pericial no 

sentido de que o(a) requerente é portador(a) de enfermidade de caráter 

irreversível, que acarreta sua incapacidade total e permanente para o 

trabalho...” (TRF1. Apelação Cível –n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: 

Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto 

ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, tenho que é possível 

divisa-los pelos documentos constantes no Num. 3672638. Sobre o 

terceiro requisito, deve-se considerar a existência ou não de doença que 

afete a capacidade para o trabalho, para só posteriormente proceder-se a 

uma definição do tipo de benefício, em função das características da 

enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. É necessário, ainda, para se preencher o terceiro requisito 

se levar em conta o grau de instrução do requerente, a idade, bem como 

se a incapacidade para o trabalho a que estava habituado é permanente. 

Pelo laudo médico pericial acostados aos autos (Num. 10753493), 

verifica-se que a incapacidade da parte autora é total e definitiva, sem 

possibilidade de reabilitação profissional. Assim, considerando que a 

autora é hipossuficiente econômica, que está incontestavelmente 

incapacitada para as atividades laborativas habituais, e, ainda, o grau de 

instrução da mesma, tenho que restam preenchidos os requisitos para 

concessão do beneficio de aposentadoria por invalidez. Quanto ao pedido 

de adicional de 25% sobre a aposentadoria por invalidez, não tendo sido 

indicado pela perita judicial que a autora necessita da assistência 

permanente de outra pessoa para as atividades habituais, eis que, 

conforme resposta do quesito 7 da autora, a autora consegue realizar sua 

higiene pessoal, alimentar-se sozinha e andar dentro de casa, não há que 

se falar em concessão do referido adicional, ante o não cumprimento do 

requisito previsto no art. 45 da Lei 8.213/91. Diante do exposto e pelo mais 

que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido inicial com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, condenando o Requerido a 

pagar a parte Autora o benefício previdenciário de Aposentadoria por 

Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, 

devido desde a cessação do auxílio-doença administrativamente (08/09/16 

– Num. 3672638), nos termos do art. 43, da Lei n. 8213/91, devendo a 

autarquia ré providenciar a implantação do benefício no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da intimação dessa sentença. Sobre as prestações 

em atraso, nos termos do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 

870947 com repercussão geral, pelo STF, quanto à correção monetária 

incidirá IPCA-E, desde a data do inadimplemento de cada parcela, e, 

quanto aos juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a 

redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão os aplicados à caderneta de 

poupança, a partir da citação. 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. Condeno a parte 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 não sujeita à remessa necessária, nos 

termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o trânsito em julgado e 

não havendo requerimentos, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005496-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BEZERRA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1005496-94.2017.8.11.0040 

AUTOR: ELIAS BEZERRA DE SOUSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão 

de benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

ELIAS BEZERRA DE SOUSA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela 

de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 10439992, em que 

comprova recebimento do beneficio até 05/10/17. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da efetiva implantação do benefício, nos termos 

do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 
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Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010115-55.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LARIO ETGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO)

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRADE & VICARI LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO PROCESSO N. 

8010115-55.2011.8.11.0040 (D) Intime-se a parte exequente para se 

manifestar em 05 (cinco) dias quanto aos rumos da execução, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 12 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011581-21.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OLIEDE LODI (REQUERENTE)

MILTON ROQUE DALLA QUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNISIDER UNIAO SIDERURGIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ SERGIO ROSSI OAB - MT0010089S (ADVOGADO)

 

Processo nº. 8011581-21.2010.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado 

Exeqüente para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar sobre a Carta 

Precatória devolvida juntada constante do ID nº 11609215, bem como 

sobre os rumos da execução, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 

53, §4º). Sorriso, 26 de fevereiro de 2018. Elite Capitanio,Gestora 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010531-18.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA GONCALVES MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO VICENTE ANDRADE DINIZ OAB - MT0014907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 8010531-18.2014.8.11.0040 (O) I - Retifique-se o registro 

do feito, para que passe a constar como cumprimento de sentença. II - 

Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(NCPC, art. 523, § 1º). III – O prazo para impugnação correrá do decurso 

do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). 

IV - Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente 

apresentar atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, 

independente de nova intimação, sob pena de extinção. Com o cálculo, 

retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos formulados 

pela parte exequente. V – Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior, 

devendo ser providenciada a certidão preliminarmente à conclusão. VI - 

Decorrido o prazo acima sem cumprimento, intime-se a parte exequente 

para requerer o que de direito, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 16 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020045-58.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIO SABINO PEREZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (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)

 

PROCESSO Nº 8020045-58.2015.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamante para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial feito pela parte executada nos ID nº 

11718713, no prazo de 05 dias. Sorriso/MT, 22 de fevereiro de 2018. Elite 

Capitanio,Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006635-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE DA SILVA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (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 14:50 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006637-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE DA SILVA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 09 de MAIO de 2018, às 15:00 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: 1002493-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE KREIN MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO KLAUS (REQUERIDO)

CRISTIANE CORDEIRO FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 
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designada para 16/08/2017 15:45. Quarta-feira, 12 de Julho de 2017.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005313-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCENO DALLA ROSA (EXECUTADO)

 

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 16:00 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: 8010730-69.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA LEANDRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 8010730-69.2016.8.11.0040 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 Reclamante para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial feito pela parte executada nos ID nº 

10746840, no prazo de 05 dias. Sorriso/MT, 28 de fevereiro de 2018. Elite 

Capitanio,Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005566-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO 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 16:20 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001093-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA CRISTINA GARBELINI LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE CANAVERDE STROGULSKI OAB - MT22392/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALY MELLO DE OLIVEIRA 04513565195 (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1001093-82.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte interessada (advogado Exequente) 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte 

Executada, tendo em vista o ID. 9897211. Sorriso/MT, 15 de Setembro de 

2017. Ivaneti Luterek Martins dos Santos

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011406-51.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMERA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

GUSTAVO REZENDE MITNE OAB - PR52997 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PROCESSO Nº 8011406-51.2015.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamante para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial feito pela parte executada nos ID nº 

11125947, no prazo de 05 dias. Sorriso/MT, 28 de fevereiro de 2018. Elite 

Capitanio,Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001093-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA CRISTINA GARBELINI LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE CANAVERDE STROGULSKI OAB - MT22392/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALY MELLO DE OLIVEIRA 04513565195 (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 16:30 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006682-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LADY LAURA OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 09 de MAIO de 2018, às 09:40 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011112-96.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MILTON ARAUJO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENILDE DUARTE JARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8011112-96.2015.8.11.0040 REQUERENTE: JOAO MILTON ARAUJO E 

SILVA REQUERIDO: ROSENILDE DUARTE JARA I - Homologo o acordo 

firmado pelas partes (Id. 11843121) e, com supedâneo no art. 487, III, “b”, 

do NCPC, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, constituindo 

para todos os efeitos o título executivo judicial. II - Concito as partes a bem 

e fielmente cumprirem o avençado, cientes de que, havendo 

inadimplemento, poderão requerer o cumprimento neste processo. 

Recomenda-se, na hipótese, observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. III - 

Publique-se. Registre-se. Arquive-se, independentemente de prévia 

intimação das partes (CNGC, art. 914).
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006683-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 09 de MAIO de 2018, às 11:20 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006694-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINELZA SOUSA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 09 de MAIO de 2018, às 13:30 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006713-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA GIEGA VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO 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 13:50 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006740-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANDRE VIANA (REQUERENTE)

ADRIANA DE ASSIS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANNE GRAPIGLIA MACHADO DA SILVA OAB - MT23566/O 

(ADVOGADO)

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C EMILIO GNANN MECANICA DE VEICULOS - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 09 de MAIO de 2018, às 14:00 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006757-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JUSTINA SILVA GOMES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (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 16:50 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006758-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANE BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (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 17:00 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: 1006759-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON JOHN DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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 17:10 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: 1006760-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (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 17:20 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000753-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SOUSA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEL MORO & DEL MORO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000753-07.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ANDERSON SOUSA MORAIS 
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REQUERIDO: DEL MORO & DEL MORO LTDA I - No que tange à medida 

cautelar pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

constrangimento vivenciado no estabelecimento comercial da reclamada, o 

que recomenda flexibilização da exigência probatória. Ademais, a medida 

liminar de exibição das filmagens registradas pelas câmeras de segurança 

da reclamada, mostra-se necessária ao julgamento do mérito, e pode ser 

requisitada pelo juízo de ofício ou a requerimento da parte, conforme o art. 

370 do NCPC. Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. FILMAGENS DE CIRCUITO INTERNO DE SEGURANÇA. 

EXIBIÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Conforme dispõe o artigo 370 do 

Código de Processo Civil, ao juiz cumpre determinar, de oficio, a realização 

das provas que entende necessárias à instrução do processo e indeferir 

as que entende inúteis ou meramente protelatórias. Com base na 

possibilidade de distribuição dinâmica do ônus probatório e, considerando 

que a prova pretendida contribuirá para o esclarecimento dos fatos, 

cabível a exibição dos imagens pretendidas. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO EM PARTE. (Agravo de Instrumento Nº 70073871824, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 07/06/2017) A par disso, se procedentes as alegações da 

parte reclamante, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará 

sérios prejuízos, decorrente da perda das gravações, por extrapolar 

eventual prazo programado de armazenamento da mídia. Por outro lado, 

tem-se que a medida não ocasionará nenhum dano irreparável ou de difícil 

reparação em desfavor da reclamada, a qual poderá, com singeleza 

abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. II - Nesse contexto de urgência, atento ao 

preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO 

A LIMINAR postulada, para efeito de determinar que a parte reclamada 

exiba as filmagens de todas as câmeras de vigilância do local, referente à 

data de 29.01.2018. O prazo de cumprimento vai fixado em 05 (cinco) dias 

úteis, sob pena de serem admitidos como verdadeiros os fatos alegados 

pelo reclamante, sem prejuízo das demais medidas coercitivas em caso de 

descumprimento (NCPC, art. 400). III - Tendo em vista a verossimilhança 

apontada, bem como a facilidade de a reclamada comprovar inverdades 

dos fatos alegados pela parte reclamante, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se a parte 

reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte reclamante, 

observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005309-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLOTILDE MARIA MEIRA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1005309-86.2017.8.11.0040 REQUERENTE: CLOTILDE MARIA MEIRA 

COELHO REQUERIDO: OI S.A I – Tendo em vista o noticiado no Id. 

11715398, deixo de analisar o pedido antecipação de tutela. II - Ante a 

verossimilhança das alegações e a condição de hipossuficiência da 

reclamante, bem como a facilidade de a parte requerida comprovar a 

justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, 

forte no art. 6º, VIII, do CDC. III - Cite-se e intime-se a parte reclamada, com 

as advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002748-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROVENA CAETANO DA SILVA (REQUERENTE)

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):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1002748-89.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ROVENA CAETANO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Alega a 

reclamante ROVENA CAETANO DA SILVA que na data de 26.02.2017 

houve oscilação de energia elétrica na sua residência, ocasionando a 

queima de uma geladeira marca Electrolux DC 35 A. Tentou sem sucesso 

ser ressarcida dos danos junto à reclamada ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, inclusive via PROCON. Diante disso, 

após providenciar por conta própria o reparo do refrigerador, ajuizou a 

presente demanda pleiteando a condenação da reclamada em lhe restituir 

o valor de R$570,00 (quinhentos e setenta reais) desembolsado para o 

conserto da geladeira, além de indenização por danos morais. Inexitosa 

conciliação, em contestação a reclamada arguiu preliminar de ilegitimidade 

ativa por não ser a reclamante titular da unidade consumidora. Com 

relação ao mérito, alegou que a queda de energia foi por motivos alheios à 

sua atuação, inexistindo danos materiais e morais indenizáveis. Realizada 

instrução e julgamento, as partes não produziram provas em audiência. 

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, porquanto a 

reclamante reside no imóvel que instalada a unidade consumidora e o 

titular da unidade é seu esposo, conforme se verifica da Certidão de 

Casamento constante no Id. 8044478. Demais disso, a teor do art. 17 do 

Código de Defesa do Consumidor, “equiparam-se aos consumidores todas 

as vítimas do evento”, estando legitimado para a ação indenizatória quem 

alega ter suportado o dano, conforme já decidiu a Turma Recursal Única 

deste Estado: EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE ENERGIA. AÇÃO EXTINTA SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NA ILEGITIMIDADE ATIVA. 

PARTE REQUERENTE USUÁRIA DO SERVIÇO. SENTENÇA ANULADA. 

NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. RETORNO DOS AUTOS. RECURSO 

PROVIDO. Não há se falar em extinção da ação por ilegitimidade ativa, 

porquanto nas ações indenizatórias o titular do direito subjetivo é aquele 

que sofre os prejuízos. Assim, o legitimado para a ação indenizatória é 

quem alega ter suportado o dano. Conjunto probatório que não é suficiente 

para o julgamento da demanda. Retorno dos autos ao Juízo de Origem 

para realização de audiência de instrução. Recurso provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 652272920158110001/2016, 

NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator, Turma Recursal Única, Julgado 

em 08/11/2016, Publicado no DJE 08/11/2016). Quanto ao mérito, a 

questão central reside na ocorrência ou não de falha na prestação de 

serviços por parte da reclamada. Nesse particular, não se pode perder de 

vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade 

objetiva do fornecedor de serviços, acrescendo, que houve no caso 

presente decreto de inversão do ônus da prova, em consonância com a 

previsão do art. 6º, VIII, do CDC. Com efeito, verifico a falha na prestação 

dos serviços da reclamada, pois a responsabilidade civil objetiva, 

consagrada no art. 37, §6º, da Constituição Federal, atribui às 

concessionárias de serviços públicos a obrigação de indenizar os danos 

causados em virtude de seus atos, e somente se desoneram se 

comprovado que o ilícito se deu por culpa exclusiva da vítima ou de 

terceiro, caso fortuito ou força maior. Todavia, a reclamante comprovou 

que houve queda de energia na data dos fatos, fato que foi corroborado 

pela reclamada na contestação. Comprovado, ainda, que o refrigerador 

queimou por oscilação de energia elétrica, conforme atestado pela 

Refrigeração Sorriso e Refrigeração Dalmagro (Id. 8045712). Assim, 

evidenciado que teve oscilação de energia na data alegada pela 

reclamante, que seu refrigerador queimou devido tais oscilações, logo 

está demonstrado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela 

reclamante e a falha na prestação do serviço pela concessionária 

reclamada, devendo reparar os prejuízos suportados. Nesse sentido já 

decidiu o E. Tribunal de Justiça deste Estado: RESSARCIMENTO POR 

DANO MATERIAL – OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – MAU 

FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC 

C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – PROVA DO 

PREJUÍZO – NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE REPARAR – SENTENÇA 

ESCORREITA - DESPROVIMENTO. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 

do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de 

energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má 
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prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado 

a outrem por conta da oscilação de tensão, configurado o nexo de 

causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente. 

(Ap 119361/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 17/11/2016). 

Desta feita, em relação aos danos materiais, não obstante impugnados 

pela reclamada, tenho que o serviço realizado conforme descrito no laudo 

técnico é totalmente condizente com a dinâmica dos fatos apresentados 

pela reclamante, logo, deve a reclamada restituir ao reclamante o valor de 

R$570,00 (quinhentos e setenta reais) desembolsado para conserto do 

refrigerador. Por outro lado, no que tange ao dano moral pleiteado, 

entendo que não está caracterizado no caso em questão. É consabido 

que o dano moral indenizável deve prover de conduta ilícita apta a atingir 

os direitos da personalidade daquele que o sofreu, o que ocorre quando 

se está diante de situação vexatória ou de abalo psíquico duradouro. 

Pequenos transtornos ou aborrecimentos do cotidiano não são 

ocorrências suficientes para a caracterização do dever de indenizar. No 

caso presente, embora evidenciada hipótese de falha na prestação do 

serviço, por si só, não enseja indenização por danos morais, 

especialmente quando desacompanhado de elementos de prova dos 

abalos psicológicos, supostamente sofridos pelo reclamante, em face do 

agir da concessionária reclamada, não passando a situação concreta 

noticiada de mero aborrecimento do cotidiano, consoante orientação 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 - 

QUEDA DE ENERGIA - QUEIMA DE COMPRESSOR - DANOSMATERIAIS 

EVIDENCIADOS - AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Aplicam-se as regras do Código 

de Processo Civil de 1973, nos processos cujas decisões foram emitidas 

e publicadas na vigência deste. Não havendo abalos e constrangimentos 

hábeis a extrapolar os meros aborrecimentos inerentes à vida em 

sociedade, não há que se falar em reparação por danos morais, 

considerando que, eventuais danos em equipamentos ocasionados por 

queda de energia, são passíveis apenas de indenização por danos 

patrimoniais. (Ap 97077/2016, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 

28/10/2016). APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. RESSARCIMENTO DE DANOS POR QUEIMA DE 

ELETRÔNICOS EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE DE 

ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS EM PARTE. 

DANOS MORAIS INOCORRENTES. Responsabilidade civil das 

concessionárias de serviço público. A responsabilidade objetiva decorre 

da obrigação de eficiência dos serviços, sendo que o artigo 37, § 6º, da 

Constituição Federal estendeu essa norma às pessoas jurídicas de direito 

privado, prestadoras de serviço público. Danos materiais. Comprovado o 

prejuízo material e o nexo causal, há o dever de reparar, exceto se a ré 

lograr êxito em demonstrar excludente de responsabilidade, como o caso 

fortuito, força maior ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro 

(artigo 14, § 3º, CDC). Danos morais. A oscilação no fornecimento de 

energia elétrica, por si só, não causa qualquer ofensa a direitos da 

personalidade. A única consequência na falha de prestação do serviço é 

o dano material pela queima dos aparelhos. O fato de ter que se deslocar 

para providenciar o conserto e pedir o ressarcimento bem como o alegado 

"susto", constituem mero dissabor do cotidiano, inerente à vida em 

sociedade e relações de consumo. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. 

(Apelação Cível nº 70068083138, 9ª Câmara Cível do TJRS, Rel. Carlos 

Eduardo Richinitti. j. 16.03.2016, DJe 22.03.2016). Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE procedente o pedido inicial, para efeito de condenar a 

reclamada ao pagamento em favor da reclamante, a título de danos 

materiais, do valor de R$570,00 (quinhentos e setenta reais), verba a ser 

corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso respectivo, e 

acrescidos de juros legais, a partir da data da citação (NCPC, art. 240). 

Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido 

das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada 

requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no 

art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da 

jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000973-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE ARAUJO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000973-39.2017.8.11.0040 REQUERENTE: LEONICE ARAUJO PINTO 

REQUERIDO: VIVO S.A. I - Tendo em vista o depósito acostado no ID 

11079847, bem como a manifestação da parte reclamante constante no ID 

10725457, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte reclamada. II - 

Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada em juízo, 

observando-se os dados bancários apresentados no ID 10725457. III - 

Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV - Isento 

de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com 

o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001610-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVALDO NOVAIS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (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):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001610-87.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ADEVALDO NOVAIS SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - Tendo em vista o depósito 

acostado no ID 11131456, bem como a manifestação da parte reclamante 

constante no ID 11244488, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

reclamada. II - Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada 

em juízo, observando-se os dados bancários apresentados no ID 

11244488. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000955-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE GUIZANI (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)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000955-18.2017.8.11.0040 REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE GUIZANI 

REQUERIDO: VIVO S.A. I – Tendo em vista o depósito acostado aos autos 

(Id. 11085340), bem como a concordância da parte reclamante (Id. 

11216812), dou por cumprida a obrigação a cargo da reclamada. II – 

Expeça-se alvará para levantamento da totalidade do valor depositado, 

observando-se os dados indicados no Id. 11216812. III - Julgo extinto o 

feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV – Isento de custas e 

honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o trânsito 

em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102081/3/2018 Página 180 de 477



Processo Número: 1001235-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO REINOSO FIDENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (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):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001235-86.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ARLINDO REINOSO FIDENCIO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I – Tendo em vista o depósito 

acostado aos autos (Id. 11131369), bem como a concordância da parte 

reclamante (Id. 11738982), dou por cumprida a obrigação a cargo da 

reclamada. II – Expeça-se alvará para levantamento da totalidade do valor 

depositado, observando-se os dados indicados no Id. 11738982. III - Julgo 

extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV – Isento de 

custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o 

trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001670-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAELA ROSA ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (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):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001670-60.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MIKAELA ROSA ALVES 

RODRIGUES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I – Tendo em vista o 

depósito acostado aos autos (Id. 11153647), bem como a concordância da 

parte reclamante (Id. 11160603), dou por cumprida a obrigação a cargo da 

reclamada. II – Expeça-se alvará para levantamento da totalidade do valor 

depositado, observando-se os dados indicados no Id. 11160603. III - Julgo 

extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV – Isento de 

custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o 

trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001279-42.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-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):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001279-42.2016.8.11.0040 REQUERENTE: ADEMILSON LIMA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. I – Tendo em vista o depósito acostado aos autos 

(Id. 11080583), bem como a concordância da parte reclamante (Id. 

10348716), dou por cumprida a obrigação a cargo da reclamada. II – 

Expeça-se alvará para levantamento da totalidade do valor depositado, 

observando-se os dados indicados no Id. 10348716. III - Julgo extinto o 

feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV – Isento de custas e 

honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o trânsito 

em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002998-59.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002998-59.2016.8.11.0040 REQUERENTE: EMANUELE COSTA 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. I - Tendo em vista o depósito 

acostado no ID 11898416, bem como a manifestação da parte reclamante 

constante no ID 11880304, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

reclamada. II - Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada 

em juízo, observando-se os dados bancários apresentados no ID 

11880304. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010610-94.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO)

ANA JULIA BOFF NEUMANN OAB - MT0011894A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010610-94.2014.8.11.0040 REQUERENTE: JADERSON ROSSET 

REQUERIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, 

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA I – Tendo em vista o 

depósito acostado aos autos, bem como a concordância da parte 

reclamante (Id. 11477266), dou por cumprida a obrigação a cargo da 

reclamada. II – Expeça-se alvará para levantamento da totalidade do valor 

depositado, observando-se os dados indicados no Id. 11477266. III - Julgo 

extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV – Isento de 

custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o 

trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010305-76.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIELE ANGELICA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010305-76.2015.8.11.0040 EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: GRACIELE ANGELICA FERREIRA 
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I - Homologo o acordo firmado pelas partes (Id. 11670547) e, com 

supedâneo no art. 487, III, “b”, do NCPC, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, constituindo para todos os efeitos o título executivo 

judicial. II - Concito as partes a bem e fielmente cumprirem o avençado, 

cientes de que, havendo inadimplemento, poderão requerer o cumprimento 

neste processo. Recomenda-se, na hipótese, observância ao disposto no 

art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da 

jurisdição. III - Publique-se. Registre-se. Arquive-se, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004502-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBIERI MARCONDES (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004502-66.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MARCELO BARBIERI 

MARCONDES REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

I - Homologo o acordo firmado pelas partes (id. 10399060) e, com 

supedâneo no art. 487, III, “b”, do NCPC, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, constituindo para todos os efeitos o título executivo 

judicial. II - Concito as partes a bem e fielmente cumprirem o avençado, 

cientes de que, havendo inadimplemento, poderão requerer o cumprimento 

neste processo. Recomenda-se, na hipótese, observância ao disposto no 

art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da 

jurisdição. III - Publique-se. Registre-se. Arquive-se, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914).

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005373-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO VINICIUS DE MORAES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DE ALMEIDA (EXECUTADO)

LIA CLARISSA TESCHE BACH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005373-96.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: COLEGIO VINICIUS DE MORAES 

LTDA - EPP EXECUTADO: RAFAEL DE ALMEIDA, LIA CLARISSA TESCHE 

BACH I - Homologo o acordo firmado pelas partes nestes autos (Id. 

11398406), para que produza os efeitos legais, e assim JULGO EXTINTA a 

execução, em conformidade com a disposição do art. 924, II, do NCPC. II – 

Sem custas. III - Publique-se. Registre-se. Arquive-se, independentemente 

de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914).

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000274-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE TRANSPORTE DE 

SORRISO - A.P.C.T.S. (REQUERENTE)

ALEXANDRE SCHUEROFF (REQUERENTE)

DIEDRICH E SILVA TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERENTE)

ARIBERTO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE BARRETO CATTANEO OAB - SC22489 (ADVOGADO)

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

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000274-14.2018.8.11.0040 REQUERENTE: DIEDRICH E SILVA 

TRANSPORTES LTDA - EPP, ARIBERTO RIBEIRO DA SILVA, ASSOCIACAO 

DOS PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE TRANSPORTE DE SORRISO - 

A.P.C.T.S., ALEXANDRE SCHUEROFF I - Homologo o acordo firmado pelas 

partes nestes autos e, com supedâneo no art. 487, III, “b”, do NCPC, julgo 

extinto o processo, com resolução de mérito, constituindo para todos os 

efeitos o título executivo judicial. II - Concito as partes a bem e fielmente 

cumprirem o avençado, cientes de que, havendo inadimplemento, poderão 

requerer o cumprimento neste processo. Recomenda-se, na hipótese, 

observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade 

processual e da efetividade da jurisdição. III - Publique-se. Registre-se. 

Arquive-se, independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, 

art. 914).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005163-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BENILVA PAULO DE MELO DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA (REQUERIDO)

CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA BARBOSA OAB - SP0206319A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005163-45.2017.8.11.0040 REQUERENTE: BENILVA PAULO DE MELO DE 

SOUSA REQUERIDO: TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA, 

CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA I - A parte reclamante, embora intimada 

(Id. 10162639), injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003434-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLEY FELISBINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003434-81.2017.8.11.0040 REQUERENTE: SEBASTIAO FERREIRA DE 

ANDRADE FILHO REQUERIDO: MARLEY FELISBINO I - A parte reclamante, 

embora intimada (Id. 10934393), injustificadamente, não compareceu à 

audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da 

Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. 

II - Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e 

Enunciado 28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo 

ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - 

e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas 

processuais - arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005263-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON ATILIO BERGAMIN & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE MANOEL AMADOR ZOGAIBE OAB - SP0341631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENIR PACHECO RATAJCZYK (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005263-97.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ROBERSON ATILIO BERGAMIN 

& CIA LTDA - EPP REQUERIDO: ROSENIR PACHECO RATAJCZYK I - A 

parte reclamante, embora intimada (Id. 10967594), injustificadamente, não 

compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento 

no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem 

julgamento de mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, 

art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. 

Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV - Com o 

trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de 

inadimplemento das custas processuais - arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001371-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO CONCEICAO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001371-83.2017.8.11.0040 REQUERENTE: JOAO ANTONIO RODRIGUES 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: ARNALDO CONCEICAO DA SILVA I – Intimada a 

parte reclamante para promover andamento processual (Id. 10267819), 

manteve-se inerte, de modo que caracterizado o abandono da causa. Não 

há necessidade de prévia anuência da parte reclamada para fins de 

extinção (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º) II – Julgo EXTINTO O PROCESSO, 

sem julgamento de mérito (NCPC, art. 485, III). III - Publique-se. Registre-se. 

Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011239-34.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TELMO GUADANHINI (REQUERENTE)

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):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8011239-34.2015.8.11.0040 REQUERENTE: TELMO GUADANHINI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Alega o 

reclamante TELMO GUADANHINI, em suma, que constatou a existência de 

registros negativos perante o cadastro de inadimplentes, proveniente de 

inscrição levada a efeito pela reclamada ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Aduz, porém, que não mantém qualquer 

débito com a reclamada apto a justificar a inscrição. Postulou a declaração 

de inexistência do débito. Requereu liminar para suspensão da cobrança e 

exclusão da inscrição da dívida junto aos cadastros de proteção ao 

crédito, medida deferida no Id. 999326. Inexitosa a conciliação, em 

contestação, a reclamada argumentou que o débito é legítimo e que 

exerceu seu regular direito, não havendo falar em reparação de danos. 

Realizada instrução e julgamento, as partes não produziram provas em 

audiência. Não há preliminares a serem apreciadas. Em relação ao mérito, 

alega o reclamante, em suma, que constatou a existência de registros 

negativos perante sistema de restrição ao crédito, os quais advindo de 

inscrição providenciada pela reclamada. Aduz, porém, que não há 

qualquer débito com a reclamada que possa justificar a inscrição. A 

reclamada, por seu turno, limitou-se a alegar que houve a contratação e 

que os débitos inscritos junto aos cadastros de proteção ao crédito são 

oriundos da falta de pagamento por serviços prestados, deixando, 

todavia, de juntar a documentação comprobatória da contratação. Na 

condição de grande empresa responsável pelo fornecimento de energia 

elétrica, ressalte-se, lhe incumbia tal cautela, pois não se admite que 

disponibilize seus serviços sem se precaver acerca da identificação do 

solicitante. Nessa toada, a resolução da contenda passa pela 

consideração da responsabilidade objetiva da reclamada no caso em tela, 

como especifica o art. 14 do CDC. É dizer, a responsabilidade da 

demandada dispensa a prova de culpa, bastando ao consumidor a 

demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo causal. Desta feita, 

ausente prova da origem da dívida, os débitos não devem subsistir. Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, para o efeito de declarar a 

inexistência dos débitos impugnados. Convolo em definitiva a medida 

liminar deferida. Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005305-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON ATILIO BERGAMIN & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE MANOEL AMADOR ZOGAIBE OAB - SP0341631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU ZEFERINO CHENET (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005305-49.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ROBERSON ATILIO BERGAMIN 

& CIA LTDA - EPP REQUERIDO: ALCEU ZEFERINO CHENET Trata-se de 

reclamação proposta por ROBERSON ATILIO BERGAMIN & CIA LTDA - EPP 

em face de ALCEU ZEFERINO CHENET, relata a reclamante que é credor 

do reclamado na quantia de R$ 2.842,97 (dois mil, oitocentos e quarenta e 

dois reais e noventa e sete centavos), representado através de ordens de 

serviços e notas ficais, constantes nos Ids. 10285773 e 10285778. Citado 

o reclamado (Id. 107783765), o mesmo não apresentou contestação, bem 

como não compareceu à audiência de conciliação. No mais, relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95. A lide 

comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 330, I, do CPC, já que 

não há necessidade de produção de prova em audiência. A parte 

reclamada foi citada no dia 21.11.2017, contudo, sequer demonstrou 

interesse em participar ativamente dos atos processuais, deixando de 

comparecer à audiência de conciliação e apresentar contestação, diante 

do que declaro a revelia, a teor do art. 20 da Lei n. 9.099/95. É da 

literalidade de tal comando normativo que a revelia acarreta a presunção 

de veracidade dos fatos alegados pela reclamante, salvo se o contrário 

resultar da prova dos autos. Ou seja, “essa presunção não é absoluta, 

podendo ser afastada se da análise das provas carreadas aos autos o 

Magistrado obtiver conclusão diferente do que alega o requerente” 

(Apelação Cível do Juizado Especial nº 20141310050527 (864375), 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Robson 

Barbosa de Azevedo. j. 28.04.2015, DJe 05.05.2015). A presunção, não 

obstante, deve prosperar neste feito, isso porque a dívida alegada está 

comprovada pelas ordens de serviços e notas fiscais, assinadas pelo 

reclamado, acostadas nos Ids. 10285773 e 10285778, servindo como 

prova. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para o efeito de 

condenar o reclamado a pagar à parte reclamante o valor de R$ 2.842,97 

(dois mil, oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos), 

corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir de ajuizamento da 

reclamação, e acrescidos de juros legais, a partir da data da citação 

(NCPC, art. 240). Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005306-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO VINICIUS DE MORAES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WOLNEY SERPA (REQUERIDO)

SERGIO LOPES TARONE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005306-34.2017.8.11.0040 REQUERENTE: COLEGIO VINICIUS DE 

MORAES LTDA - EPP REQUERIDO: WOLNEY SERPA, SERGIO LOPES 

TARONE I - A parte reclamante, embora intimada (Id. 11017891), 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, sem julgamento de mérito. II - Custas pela parte reclamante 

(Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III – 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 da 

CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010820-19.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAR IUNG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANI GUIMARAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010820-19.2012.8.11.0040 REQUERENTE: ADELAR IUNG REQUERIDO: 

ERNANI GUIMARAES O cabimento dos embargos declaratórios está 

disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: 

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão 

nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei 

nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se dá 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”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) 

Ademais, vale ressaltar que, nos termos do artigo 54 da Lei nº 9.099/95, o 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição 

do pagamento de custas, taxas ou despesas, de modo que não há que se 

falar em deferimento do benefício da gratuidade neste momento, devendo 

o mesmo ser apreciado em momento oportuno, se necessário. Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 25 de fevereiro de 

2018. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 25 de fevereiro 

de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002041-58.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAYLTON TAVARES VIANA (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)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002041-58.2016.8.11.0040 REQUERENTE: RAYLTON TAVARES VIANA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Interposto embargos de declaração sob 

fundamento de omissão na fundamentação referente aos danos morais, 

verifica-se no ID 11085581 que a recorrente informou o cumprimento da 

sentença sem qualquer ressalva, praticando ato incompatível com o 

interesse de recorrer, pois aceitou tacitamente os termos da decisão 

recorrida (NCPC, art. 1.000). Nesse sentido, destaco as lições de Teresa 

Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da 

Silva Ribeiro e Rogerio Licastro Torres de Mello (Primeiros comentários ao 

novo código de processo civil: artigo por artigo, 1ª ed. – São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 1431-1432): Este dispositivo trata do 

instituto da aquiescência, que também ocorre depois de proferida a 

decisão e antes de interposto o recurso. Pode constituir na aceitação 

expressa ou tácita da decisão, normalmente expressada pelo cumprimento 

desta. A aquiescência não se confunde com a renúncia, mas leva a esta. 

Casos haverá em que o cumprimento da decisão se fará por outras 

razões diferentes da concordância, como, por exemplo, evitar a incidência 

de multa fixada pelo não cumprimento da decisão. Neste caso, a parte 

deve ressalvar expressamente que se reserva o direito de recorrer e 

alistar os motivos que a levaram a cumprir a decisão, para que este 

cumprimento não seja interpretado como concordância tácita. Nesse 

sentido, o parágrafo único, ao estabelecer a regra de que a 

conduta-prática de ato ou de atos-incompatível com o ato de recorrer só 

será tida como aceitação, se não houver expressa ressalva. (grifou-se). 

Colaciono também o entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. 

PETICIONAMENTO POSTERIOR. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA 

DE INTERESSE RECURSAL. ACEITAÇÃO TÁCITA DA DECISÃO. ART. 1.000 
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DO NCPC. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. 

RECURSO NÃO CONHECIDO. (Recurso Cível Nº 71006526404, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, 

Julgado em 10/03/2017) Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos 

de declaração, e tendo em vista o depósito do valor acostado, intime-se a 

reclamante para que informe dados bancários para a transferência do 

valor depositado. Apresentados os dados, expeça-se o respectivo alvará 

de levantamento. Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. Ao Juiz Togado para homologação. Isento de custas e honorários. 

Sorriso/MT, 25 de fevereiro de 2018. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 25 de fevereiro de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002883-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (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):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002883-04.2017.8.11.0040 REQUERENTE: FERNANDO PARMA TIMIDATI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

O cabimento dos embargos declaratórios está disciplinado no artigo 48 da 

Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos 

de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no 

Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De 

acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o cabimento dos 

embargos declaratórios se dá 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”. 

Destinam-se os embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da 

decisão judicial, permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses 

acima referidas, as quais dizem com defeitos do ato impugnado 

propriamente dito. É dizer, a existência de obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida é pressuposto inarredável para a alteração do julgado, 

pois os embargos de declaração, ao lado da existência de erros materiais, 

são exceções à regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, 

não se admitindo interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, 

oportuna a conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de 

Ricardo Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis 

Estaduais e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): 

Verifica-se a obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de 

forma clara determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu 

perfeito entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta 

teses inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 26 de fevereiro de 

2018. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 26 de fevereiro 

de 2018 JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003639-47.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PLATINUM ASSESSORIA DE CRÉDITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA HERONDINA RODRIGUES ALVES OAB - SP0362161A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003639-47.2016.8.11.0040 REQUERENTE: OSMAR MACHADO 

REQUERIDO: PLATINUM ASSESSORIA DE CRÉDITO O cabimento dos 

embargos declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados 

Especiais, que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo 

Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, o cabimento dos embargos 

declaratórios se dá 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”. 

Destinam-se os embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da 

decisão judicial, permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses 

acima referidas, as quais dizem com defeitos do ato impugnado 

propriamente dito. É dizer, a existência de obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida é pressuposto inarredável para a alteração do julgado, 

pois os embargos de declaração, ao lado da existência de erros materiais, 

são exceções à regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, 

não se admitindo interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, 

oportuna a conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de 

Ricardo Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis 

Estaduais e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): 

Verifica-se a obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de 

forma clara determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu 

perfeito entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta 

teses inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 
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Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) A título 

de esclarecimento, vale ressaltar que, ao contrário do que afirma a 

recorrente, não há obscuridade na decisão embargada. Na sentença 

houve determinação dos valores que deveriam ser ressarcidos ao 

reclamante, de modo que, se porventura esses ressarcimentos já 

ocorreram em virtude do deferimento da liminar, deve a ora embargante 

provar a devolução no cumprimento de sentença. Ante o exposto, 

CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. Restabeleça-se a 

contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do 

Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 26 de fevereiro de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 26 de fevereiro de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004911-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MORETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO)

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO)

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004911-42.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ANTONIO MORETO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

I - A parte reclamante, embora intimada (Id. 10786370), injustificadamente, 

não compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com 

fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este 

processo, sem julgamento de mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei 

n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III – Publique-se. 

Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV 

- Com o trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de 

inadimplemento das custas processuais - arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004656-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL PINHEIRO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004656-84.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ISMAEL PINHEIRO PINTO 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

I - A parte reclamante, embora intimada (Id. 10023630), injustificadamente, 

não compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com 

fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este 

processo, sem julgamento de mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei 

n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III – Publique-se. 

Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV 

- Com o trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de 

inadimplemento das custas processuais - arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002897-22.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNI ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANKANN MADI DE BIASI 39479385864 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002897-22.2016.8.11.0040 REQUERENTE: GIOVANNI ALVES 

REQUERIDO: DANKANN MADI DE BIASI 39479385864 I - A parte 

reclamante, embora intimada (Id. 10064663), injustificadamente, não 

compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento 

no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem 

julgamento de mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, 

art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. 

Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV - Com o 

trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de 

inadimplemento das custas processuais - arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005020-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CARDOSO JOAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005020-56.2017.8.11.0040 REQUERENTE: FERNANDO CARDOSO JOAO 

REQUERIDO: SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE 

PESSOAL LTDA I - A parte reclamante, embora intimada (Id. 10797620), 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, sem julgamento de mérito. II - Custas pela parte reclamante 

(Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III – 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 da 

CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004661-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILDENE SILVA SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004661-09.2017.8.11.0040 REQUERENTE: SILDENE SILVA SIMAO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - A parte reclamante, embora 

intimada (Id. 9991562), injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003519-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL RISTOFF PAZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003519-67.2017.8.11.0040 REQUERENTE: GABRIEL RISTOFF PAZ 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Narra a parte autora, GABRIEL 

RISTOFF PAZ, que no dia 31 de maior de 2017 estava marcado o prazo 

final para postagem da fase 03 – Sessão final do seu trabalho de 

conclusão de curso. Faltando aproximadamente 30 minutos para o tempo 

final, o portal do aluno estava indisponível, o que fez com que o autor não 

conseguisse enviar referido trabalho. Afirma ter solicitado que um terceiro 

acessasse o portal, mas o mesmo também não teve êxito. Afirma que 

tentou por diversas formas resolver o problema de forma consensual mas 

não surtiu efeito. Requer: a) seja realizado novamente a 1ª fase do 

pré-projeto do TCC concomitantemente com a 2ª fase do pré-projeto do 

TCC (Orientação Individual” sem que haja qualquer tipo de restrição no 

acesso bem como custas adicionais; b) isenção das custas do semestre 

com relação ao Trabalho de Conclusão de Curso ; c) condenação da 

requerida ao pagamento de danos morais no valor de 3 salários mínimos. 

Inicialmente, cumpre consignar que a relação estabelecida entre as partes 

está submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor, 

enquanto relação de consumo. Foi deferida medida liminar determinando 

que a reclamada providenciasse a liberação da 1ª fase do pré-projeto do 

TCC através do portal acadêmico destinado às atividades e avaliações 

virtuais, sem qualquer custo adicional. Determinando, ainda, que a 

reclamada se abstivesse de restringir o acesso à 2ª fase do pré-projeto 

do TCC. A requerida não apresentou no prazo deferido em audiência de 

conciliação carta de preposição, de modo que, resta configurada sua 

revelia, nos termos do artigo 20 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 99 

do FONAJE. ENUNCIADO 99 (Substitui o Enunciado 42) – O preposto que 

comparece sem carta de preposição, obriga-se a apresentá-la no prazo 

que for assinado, para validade de eventual acordo, sob as penas dos 

artigos 20 e 51, I, da Lei nº 9099/1995, conforme o caso. 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. 

Analisando as provas carreadas aos autos, entendo que as mesmas 

demonstram que de fato o sistema não estava funcionando no dia 31 de 

maio de 2017 pela parte da noite, o que impossibilitou o envio do trabalho 

pelo autor/aluno. Juntou o autor também print da tela do computador de um 

colega, que a pedido do autor tentou acessar o sistema e também não 

conseguiu. Não se pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o 

qual estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: 

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. § 2º O serviço não é considerado defeituoso 

pela adoção de novas técnicas. § 3º 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. Assim, 

clara está a falha nos serviços da ré, que fez com que o autor não 

conseguisse apresentar o trabalho a tempo. Ademais, diante de tal falha 

comprovada, deveria a requerida ter disponibilizado uma extensão do 

prazo para entrega, o que não fez. Desse modo, confirmo a liminar 

concedida, determinado que a requerida não cobre novamente pela 

cadeira de Trabalho de Conclusão de Curso do semestre 01/2017 do 

aluno, tendo em visto que o mesmo somente teve que repeti-la em virtude 

de erro no próprio sistema da ré. Quanto aos danos morais, entendo que 

os mesmos restaram configurados no caso em apreço. Em primeiro lugar, 

pois houve clara falha na prestação de serviços da ré, que não tentou em 

nenhum momento minorar os danos ou remediar o ocorrido, pois embora o 

autor tenha procurado solução administrativa, conforme demonstram os 

e-mails colacionados aos autos, não restou outra alternativa ao mesmo a 

não ser ingressar com ação via judicial. Ainda, em que pese o autor não 

tenha que pagar novamente a matéria, em virtude da liminar deferida nesta 

ação, inegáveis os transtornos experimentados pelo mesmo em ter que 

novamente cursar a cadeira. Além disso, todo o stress que teve que 

passar, vendo seu direito tolhido por um erro que a requerida se negava a 

consertar. Por fim, demonstra o aluno, por meio de mensagens de texto 

apresentadas na impugnação, a dificuldade que teve em fazer com que a 

liminar fosse cumprida, o que inegavelmente gerou mais transtornos ao 

mesmo. Em relação à quantificação da indenização, é necessário analisar 

alguns aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Considerando as particularidades 

do caso concreto, tenho que o valor da indenização, segundo os padrões 

estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de R$ 2.500,00 (dois mil 

e quinhentos reais), valor que entendo razoável e adequado, não 

implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem causa ao 

credor. Ante o exposto, opino por julgar PROCEDENTE o pedido para, 

confirmando a liminar deferida, determinar: a) que a requerida não cobre 

novamente pela cadeira de Trabalho de Conclusão de Curso do semestre 

01/2017 do aluno, tendo em visto que o mesmo somente teve que repeti-la 

em virtude de erro no próprio sistema da ré; b) condenar a requerida ao 

pagamento de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos 

morais, devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC e 

correção monetária de 1% ao mês a contar da data da citação; Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 23 de fevereiro de 2018. Janaína L. Franz Tartari 

Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 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, 28 de fevereiro de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003260-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KELWINN COMARELLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUBER MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003260-72.2017.8.11.0040 REQUERENTE: KELWINN COMARELLA 

REQUERIDO: CLAUBER MACHADO Trata-se de reparação de danos em 

que pleiteia o autor ressarcimento de danos ocasionados em virtude de 

acidente de trânsito, ocorrido em 07/06/2017, nesta cidade de Sorriso/MT, 

os quais totalizam R$3.861,14 referente aos danos materiais. Pugna 

também pela condenação do requerido ao pagamento de indenização por 

danos morais em valor não inferior a R$3.748,00. O réu devidamente 

citado e intimado, compareceu à audiência de conciliação, entretanto, 

quedou-se ausente da audiência de instrução, por não ter sido localizado 

para intimação da mesma. Vale ressaltar que nos termos do artigo 19, §2º 

da Lei nº 9.099/95, é obrigação das partes informar ao juízo as mudanças 
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de endereço ocorridas no decorrer do processo. Desta forma, resta 

configurada a revelia do requerido, aplicando-se os efeitos do artigo 20 da 

Lei 9.099/95, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados na inicial. O 

boletim de acidente de trânsito juntado aos autos comprova a ocorrência 

do sinistro, afirmando que os veículos trafegavam no mesmo sentido, 

quando a motocicleta conduzida pelo requerido saiu da pista de rolamento 

e não sinalizou sua entrada para a esquerda, não sendo possível evitar a 

colisão. O requerido empreendeu fuga no momento do acidente, tendo o 

autor conseguido tirar foto da placa do outro veículo envolvido, conforme 

menciona o boletim de ocorrência citado. Assim, incontroversa a 

ocorrência do acidente. Tenho que também faltou atenção e respeito às 

regras de trânsito por parte do requerido, que veio a realizar manobra de 

conversão interceptando a frente do autor. Deveria o réu ter prestado 

atenção ao fluxo de veículos, para só então efetuar a manobra com 

segurança, o que pelo visto não fez. Sendo assim, resta clara a culpa do 

motorista requerido. A responsabilidade civil impõe ao causador do dano o 

dever de repor o patrimônio da pessoa lesada ao seu estado anterior, o 

que significa dizer que a indenização deve ficar limitada ao prejuízo 

sofrido pelo autor, nada além disso. Assim, neste particular, a indenização 

deverá ficar restrita ao valor pago pelo conserto da moto, qual seja R$ 

3.061,14 (três mil e sessenta e um reais e quatorze centavos), preço 

correspondente ao conserto da moto na concessionária autorizada, visto 

que para evitar perda da garantia, o serviço deve ser lá realizado. No 

tocante aos danos morais, embora não tenha o reclamante demonstrado 

sofrimento moral intenso, considero que o reclamado submeteu o 

reclamante a um sofrimento desnecessário, diante da evidência da culpa 

deste pelo evento. Mesmo diante do acontecido e certo que fora sua a 

culpa pelo acidente, o reclamado, além de ter fugido do local do acidente 

sem prestar socorro, se recusou ao ressarcimento dos danos, tendo 

estado presente à audiência de conciliação, e mesmo depois, ciente da 

ação que tramitava, ter mudado de endereço e não ter comunicado o juízo, 

dificultando ainda mais para o autor. Essa recusa imotivada retardou o 

ressarcimento ao reclamante dos prejuízos sofridos, apenas porque 

deixou o reclamado de agir com a boa-fé que seria exigível diante do 

contexto fático analisado. Ademais, o autor prova que sofreu lesões em 

uma perna, tendo que ficar afastado do trabalho pelo período de 7 dias. 

Nesses termos, tenho por caracterizado o dano moral indenizável, e 

considerando a condição econômica das partes, o grau da ofensa, o grau 

de violação da conduta esperada segundo a boa-fé no convívio social e o 

caráter punitivo/educativo da indenização do dano moral, a fim de evitar a 

ocorrência de julgamento “ultra petita”, reputo razoável a tal título o 

montante de R$2.000,00 (dois mil reais). DISPOSITIVO Face ao exposto 

opino pela PROCEDÊNCIA da presente ação, para: a) condenar o 

requerido ao pagamento de R$ R$ 3.061,14 (três mil e sessenta e um reais 

e quatorze centavos)), referente a danos materiais, montante este que 

deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, nos termos da Súmula 54 

do STJ e artigo 398 do Código Civil. b) ao pagamento, a título de danos 

morais, do valor de R$2.000,00 dois 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). Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do JEC. Sorriso/MT, 

23 de fevereiro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. 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, 28 de fevereiro de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010208-76.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ONOR APARECIDO DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASAS BAHIA (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010208-76.2015.8.11.0040 REQUERENTE: ONOR APARECIDO DE 

AZEVEDO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, CASAS BAHIA Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei 

n.º 9.099/95, art. 38). Alega o reclamante ONOR APARECIDO DE 

AZEVEDO, em síntese, que no dia 07.10.2014 o fornecimento de energia 

elétrica foi suspenso em sua residência por prepostos da reclamada 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. 

Entretanto, a fatura que deu causa à suspensão, mês 08/2014 (venc. 

26.08.2014), havia sido paga em 15.09.2014 junto à reclamada CASAS 

BAHIA. Sustenta que a reclamada ENEGISA emitiu a fatura com o código 

de barras errado e valor menor, ao passo que a reclamada CASAS BAHIA 

recebeu a fatura com valor equivocado. Em razão da suspensão no 

fornecimento de energia perdeu alimentos e medicamentos 

acondicionados no refrigerador da residência. Desta feita, postula 

indenização pelos danos materiais experimentados no valor de R$1.000,00 

(um mil reais) e morais no importe de R$31.520,00 (trinta e um mil e 

quinhentos e vinte reais). Inexitosa conciliação, a reclamada CASAS 

BAHIA S/A em contestação arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, 

tendo em vista não ser responsável pela emissão da fatura. Quanto ao 

mérito, sustentou inexistir ato ilícito que conduza à indenização por danos 

materiais e morais. A reclamada ENERGISA, na contestação sustentou que 

o reclamante pagou fatura de outra unidade consumidora (de seu irmão 

Geraldo Coelho de Azevedo), e que a fatura da unidade consumidora em 

seu nome (21654698) que gerou a suspensão somente fora paga no dia 

da suspensão, logo, agiu em exercício regular de direito. Diante disso, não 

há reparação de danos a ser implementada. Realizada instrução e 

julgamento, as partes não produziram provas em audiência. 

Preliminarmente, verifico que assiste razão à reclamada CASAS BAHIA, 

tendo em vista que sua atuação consistiu apenas em receber fatura 

emitida pela reclamada ENERGISA, não havendo condições de conferir se 

correta a emissão da fatura dito paga a menor. Desta feita, ausente 

legitimidade, é o caso de extinção do feito em relação à reclamada CASAS 

BAHIA. No que diz respeito ao mérito, analisados os argumentos das 

partes e provas produzidas, tenho que a pretensão contida no pedido 

inicial não merece prosperar. Verifico que os contornos fáticos 

explicitados pelo reclamante não encontram respaldo nos elementos de 

convicção apresentados no feito, dentre eles, o comprovante de 

pagamento da fatura que ensejou a suspensão no fornecimento de 

energia elétrica não foi apresentado. O reclamante sustenta que teve o 

fornecimento de energia elétrica suspenso em razão de pendência de 

pagamento da fatura do consumo referente o mês de 08/2014, a qual 

afirma que estava quitada. No entanto, não apresentou comprovante do 

pagamento e os documentos apresentados referem-se à unidade 

consumidora em nome de terceiros, não servindo sequer para presunção 

de pagamento do débito impugnado. Demais disso, o relatório de faturas 

juntado aos autos pela reclamada ENERGISA não apresenta qualquer 

fatura em nome do reclamante com valor sequer parecido com o que o 

reclamante afirma ter quitado, levando a crer que de fato pode ter se 

confundido e pago a fatura do imóvel de seu irmão. Desta forma, legítimo o 

corte, não havendo se falar em ato ilícito, porquanto agiu a reclamada em 

exercício regular de direito, conforme já decidiu a Turma Recursal Única 

deste Estado: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – ENERGIA ELÉTRICA – 

COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES E INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO 

– CONSUMIDOR INADIMPLENTE – CORTE LEGÍTIMO – QUITAÇÃO DO 

DÉBITO APÓS O CORTE – RELIGAÇÃO APÓS O PROCESSAMENTO DO 

PAGAMENTO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – 

SENTENÇA MANTIDA. A parte Recorrente declarou na inicial que é titular 

da UC 12664524, localizada na zona rural da comarca de origem, e que 

constatou que a leitura feita pelos técnicos da Recorrida estava 

equivocada, pois no de maio/2013 a leitura registrada na fatura era de 
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9.308 kWh, e em 26/06/2013 constatou que no relógio ainda marcava 

9.262 kWh, de modo que foi cobrado a maior em 209 kWh. Ainda, relata 

que sofreu o corte de energia elétrica, razão pela qual pretende ser 

indenizado. Analisando detidamente as provas produzidas, entendo que 

não é possível ter certeza de que a leitura feita pelo Recorrente foi, de 

fato, realizada no mês de junho, haja vista que se trata de uma fotografia, 

sem data e sem horário, uma prova unilateral e desprovida de valor 

probatório. Não há nada atestando referida leitura no mês de junho, ônus 

probatório que deveria ter sido produzido pela parte Recorrente. Quanto 

ao corte, este se revela legítimo, haja vista a notificação do corte por 

inadimplência. Consta na notificação que a unidade estaria sujeita ao corte 

a partir de 20/06/2013, e somente ocorreu em 24/06/2013, motivado pela 

inadimplência da fatura do mês 04/2013, que foi paga no dia que ocorreu o 

corte. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É como voto. (Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito – Relator - Procedimento do 

Juizado Especial Cível 101850920158110061/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 12/04/2017). Neste contexto, 

sabe-se que o pressuposto para o dever de indenizar, conforme 

estabelece o art. 927 do Código Civil, consiste na prática de ato ilícito. Para 

que exista o dever de reparar, se faz necessária a existência de um dano 

decorrente daquele ato ilícito. É possível afirmar que o ato ilícito, que é 

requisito essencial no dever de indenizar, não se constituiu no presente 

caso. Não tendo o reclamante êxito em demonstrar pratica de ato ilícito 

pela reclamada, a improcedência da ação se impõe. Ante o exposto, julgo 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, 

VI, do NCPC, em relação à reclamada CASAS BAHIA S/A e 

IMPROCEDENTE o pedido em face da reclamada ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Sem honorários e custas 

(Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004540-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO RODRIGUES DE MATTOS NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004540-78.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MACHADO CARNIEL & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: PEDRO RODRIGUES DE MATTOS NETO Trata-se 

de reclamação proposta MACHADO CARNIEL & CIA LTDA em face de 

PEDRO RODRIGUES DE MATTOS NETO, em que relata a reclamante que é 

credora da reclamada no valor de R$ 221,44 (duzentos e vinte e um reais 

e quarenta e quatro centavos), representadas por meio de ordem de 

serviço, constante no Id. 9705983. Citada a reclamada (Id. 11309948), a 

mesma não apresentou contestação, bem como não compareceu à 

audiência de conciliação. No mais, relatório dispensado, nos termos do 

artigo 38, caput, da Lei 9.099/95. A lide comporta julgamento antecipado, 

nos termos do art. 330, I, do CPC, já que não há necessidade de produção 

de prova em audiência. A reclamada foi citada no dia 14.12.2017, de forma 

eficaz conforme preceitua o Enunciado 5 do FONAJE, contudo, sequer 

demonstrou interesse em participar ativamente dos atos processuais, 

deixando de comparecer à audiência de conciliação e apresentar 

contestação, diante do que declaro a revelia, a teor do art. 20 da Lei n. 

9.099/95. É da literalidade de tal comando normativo que a revelia acarreta 

a presunção de veracidade dos fatos alegados pela reclamante, salvo se 

o contrário resultar da prova dos autos. Ou seja, “essa presunção não é 

absoluta, podendo ser afastada se da análise das provas carreadas aos 

autos o Magistrado obtiver conclusão diferente do que alega o requerente” 

(Apelação Cível do Juizado Especial nº 20141310050527 (864375), 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Robson 

Barbosa de Azevedo. j. 28.04.2015, DJe 05.05.2015). A presunção, não 

obstante, deve prosperar neste feito, isso porque a divida alegada esta 

comprovada no Id. 9705983, que mesmo sem força executória, servem 

como prova. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para o 

efeito de condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 

221,44 (duzentos e vinte e um e quarenta e quatro centavos), corrigidos 

monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento, e acrescidos de juros 

legais, a partir da data da citação (NCPC, art. 240). Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido 

das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada 

requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no 

art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da 

jurisdição. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000612-22.2017.8.11.0040

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:

IRANI DAMIANI HENCHES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000612-22.2017.8.11.0040 REQUERENTE: AUTO PECAS MINGOTTI LTDA 

- ME REQUERIDO: IRANI DAMIANI HENCHES Trata-se de reclamação 

proposta AUTO PEÇAS MINGOTTI LTDA-ME em face de IRANI DAMIANI 

HENCHES, em que relata a reclamante que é credora da reclamada no 

valor de R$ 2.983,22 (dois mil, novecentos e oitenta e três reais e vinte e 

dois centavos), representadas por meio de ordens de serviços, 

constantes nos Ids. 4834559, 4834577 e 4834590. Citada a parte 

reclamada (Id. 11198869), a mesma não apresentou contestação, bem 

como não compareceu à audiência de conciliação. No mais, relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95. A lide 

comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 330, I, do CPC, já que 

não há necessidade de produção de prova em audiência. A reclamada foi 

citada no dia 17.11.2017, contudo, sequer demonstrou interesse em 

participar ativamente dos atos processuais, deixando de comparecer à 

audiência de conciliação e apresentar contestação, diante do que declaro 

a revelia, a teor do art. 20 da Lei n. 9.099/95. É da literalidade de tal 

comando normativo que a revelia acarreta a presunção de veracidade dos 

fatos alegados pela reclamante, salvo se o contrário resultar da prova dos 

autos. Ou seja, “essa presunção não é absoluta, podendo ser afastada se 

da análise das provas carreadas aos autos o Magistrado obtiver 

conclusão diferente do que alega o requerente” (Apelação Cível do 

Juizado Especial nº 20141310050527 (864375), 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Robson Barbosa de 

Azevedo. j. 28.04.2015, DJe 05.05.2015). A presunção, não obstante, 

deve prosperar neste feito, isso porque as dividas alegadas estão 

comprovadas nos Ids. 4834559, 4834577 e 4834590, que mesmo sem 

força executória, servem como prova. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO, para o efeito de condenar a reclamada a pagar à 

parte reclamante o valor de R$ 2.983,22 (dois mil, novecentos e oitenta e 

três reais e vinte e dois centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir do vencimento, e acrescidos de juros legais, a partir da data da 

citação (NCPC, art. 240). Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem 

prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003426-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESUS RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 
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1003426-07.2017.8.11.0040 REQUERENTE: HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI 

- EPP REQUERIDO: JESUS RIBEIRO DA SILVA Trate-se de reclamação 

proposta por HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI EPP em face de JESUS 

RIBEIRO DA SILVA, relata o reclamante que é credor do reclamado na 

quantia de R$ 2.817,53 (dois mil, oitocentos e dezessete reais e cinquenta 

e três centavos), representado no cheque constante no Id. 8781614. 

Citada a parte reclamada (Id. 114333559), não apresentou contestação, 

bem como não compareceu à audiência de conciliação. No mais, relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95. A lide 

comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 330, I, do CPC, já que 

não há necessidade de produção de prova em audiência. O reclamado foi 

citado no dia 29.12.2017, de forma eficaz conforme preceitua o Enunciado 

5 do FONAJE, contudo, sequer demonstrou interesse em participar 

ativamente dos atos processuais, deixando de comparecer à audiência de 

conciliação e apresentar contestação, diante do que declaro a revelia, a 

teor do art. 20 da Lei n. 9.099/95. É da literalidade de tal comando 

normativo que a revelia acarreta a presunção de veracidade dos fatos 

alegados pela reclamante, salvo se o contrário resultar da prova dos 

autos. Ou seja, “essa presunção não é absoluta, podendo ser afastada se 

da análise das provas carreadas aos autos o Magistrado obtiver 

conclusão diferente do que alega o requerente” (Apelação Cível do 

Juizado Especial nº 20141310050527 (864375), 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Robson Barbosa de 

Azevedo. j. 28.04.2015, DJe 05.05.2015). A presunção, não obstante, 

deve prosperar neste feito, isso porque a dívida alegada está comprovada 

pelo cheque juntado no Id. 8781614, que mesmo sem força executória, 

serve como prova. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para 

o efeito de condenar o reclamado a pagar à parte reclamante o valor de 

R$ 2.817,53 (dois mil, oitocentos e dezessete reais e cinquenta e três 

centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir de ajuizamento da 

reclamação, e acrescidos de juros legais, a partir da data da citação 

(NCPC, art. 240). Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003988-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA DE CARVALHO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003988-16.2017.8.11.0040 REQUERENTE: IOLANDA DE CARVALHO 

ALVES REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT SÍNTESE DA DEMANDA. Alega a reclamante 

IOLANDA DE CARVALHO ALVES, que foi diagnosticada com “carcinoma 

basocelular esclerodermiforme da pele, invasivo (câncer de pele)”. Ao 

procurar a saúde pública ficou sabendo que os demandados ESTADO DE 

MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SORRISO/MT, iriam demorar a marcar a 

cirurgia, optando em realizar os procedimentos em clínica particular 

mediante o pagamento de R$9.550,00 (nove mil quinhentos e cinquenta 

reais). Assim, postulou pela restituição do valor e reparação dos danos 

morais suportados. Em contestação o ESTADO DE MATO GROSSO, 

alegou: a) ausência de nexo causal configurador da obrigação 

reparatória; b) inexistência de danos morais; c) ausência de requerimento 

administrativo; d) em caso de condenação, a incidência de juros e 

correção monetária corrigidos pelo IPCA. Por sua vez, o MUNICÍPIO DE 

SORRISO, alegou: a) aplicação da responsabilidade subjetiva; b) 

inexistência do dever de indenizar por falta de nexo causal e ato ilícito; c) 

em caso de condenação a fixação dos danos morais em patamar mínimo. 

DO JULGAMENTO ANTECIPADO. O feito dispensa produção de prova oral, 

razão pela qual procedo ao julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, 

do NCPC. DO MÉRITO. O art. 196 da Constituição estabelece que “a saúde 

é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”. O art. 197 da Carta Magna prevê, 

ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, 

cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e 

execução, esta última de forma direta ou indireta. Por fim, o art. 198 da Lei 

Maior, em seu inciso III, prevê a organização de um sistema único de 

ações e serviços de saúde, sendo uma de suas diretrizes o atendimento 

integral, é dizer, deve-se atender a todas as demandas inerentes à 

realização do direito à saúde, sem discriminar-se procedimentos, moléstias 

ou pessoas. A par do ordenamento constitucional, tem-se que a Lei n.º 

8.080/90, ao regulamentar a assistência à saúde, estabeleceu, em seu art. 

7º, os princípios inerentes ao Sistema Único de Saúde – SUS, sendo 

relevante destacar os postulados da universalidade de acesso aos 

serviços de saúde, com igualdade de condições, e – novamente - o 

resguardo da assistência integral. Do panorama acima, singelo se torna 

extrair que a realização do direito à saúde é finalidade primordial e 

inarredável do Estado Democrático de Direito, não sendo demasiado 

concluir-se que, onde não for assegurado tal direito, não haverá dignidade 

humana, e todos os demais postulados constitucionais perderão sentido. 

Como relatado, a parte reclamante fora diagnosticado com câncer de pele, 

e necessitou realizar procedimento cirúrgico, sob a justificativa de que seu 

quadro de saúde estava se agravando e o SUS demoraria muito para 

agendar os exames. Todavia, não há nos autos nenhuma comprovação do 

agravo à saúde da reclamante que demonstre a urgência/emergência na 

realização do procedimento, nem mesmo que o agendamento junto ao 

Sistema Único de Saúde extrapolaria o razoável, ônus que lhe incumbia 

(art. 373, I, do NCPC). Resta evidente que a reclamante preferiu realizar os 

exames pela via particular, ao invés de aguardar o trâmite administrativo 

do Sistema Único de Saúde, sem, contudo, apresentar qualquer 

justificativa da urgência do procedimento adotado, impondo-se assim, a 

improcedência da presente ação. Nesse sentido, segue orientação 

jurisprudencial: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. 

RESSARCIMENTO DE VALORES DESPENDIDOS COM EXAMES MÉDICOS 

EM REDE PARTICULAR. NÃO COMPROVAÇÃO DE 

URGÊNCIA/EMERGÊNCIA OU DE NÃO FORNECIMENTO DOS 

PROCEDIMENTOS PELO REQUERIDO. ART. 27, DA NORMA DE REGÊNCIA 

C/C ART. 333, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Embora seja 

obrigação do Poder Público promover a proteção à saúde e assegurar a 

assistência médico-hospitalar a todos os cidadãos, a parte autora não 

logrou comprovar nos autos o caráter de urgência/emergência dos 

exames realizados em rede particular de saúde, ou mesmo o não 

fornecimento dos procedimentos médicos pelo ente público requerido. Na 

espécie, o que se depreende, é que houve opção por efetuar o 

pagamento das despesas com o tratamento em rede particular, sem, 

contudo, demonstrar impreterível urgência que justificasse o 

atropelamento dos procedimentos administrativos, não sendo possível 

agora a restituição dos valores, por absoluta ausência de amparo legal e 

ofensa à Portaria SAS nº 55/99 do Ministério da Saúde. Precedente da 

Turma Recursal: 0040635-11.2013.8.03.0001. 2) O ônus de provar os 

fatos afirmados na petição inicial incumbia a parte autora (art. 27 da Norma 

de Regência c/c o art. 333, I, do CPC) que dele não se desincumbiu. 3) 

Recurso conhecido e não provido. 4) Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. (Recurso Inominado nº 0021048-32.2015.8.03.0001, Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/AP, Rel. César 

Augusto Scapin. j. 31.03.2016). Por fim, inexistindo ato ilícito praticado 

pelos demandados, não há que se falar em reparação por danos morais. 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Dispensado o 

reexame necessário (Lei n. 12.153/09, art. 11). Isento de custas e 

honorários (Lei n. 12.153/09, art. 27, c/c Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das 

partes.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004006-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004006-37.2017.8.11.0040 REQUERENTE: PAULO CEZAR FERREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

SÍNTESE DA DEMANDA. Alega o reclamante PAULO CESAR FERREIRA, em 

suma, que é usuário da unidade consumidora de energia elétrica nº 

6/1875130-5, contratada junto à reclamada ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Afirma que recebeu cobrança indevida 

no valor de R$5.135,61 (cinco mil), originada a partir de recuperação de 

consumo advinda da constatação de irregularidade no medidor da unidade 

consumidora. Aduz que não fora responsável pela irregularidade 

verificada e por tal razão postulou a declaração de inexistência do débito. 

Postulou medida liminar para a reclamada não suspender o fornecimento 

de energia elétrica em razão do débito impugnado, assim como abster-se 

de incluir seu nome nos cadastros de inadimplentes em razão do mesmo 

débito, medida deferida no Id. 9454565. Em contestação, a reclamada 

sustentou que o montante cobrado se refere a uma recuperação de 

consumo, em função de irregularidades constatadas no imóvel do 

reclamante, não havendo se falar em cobrança indevida. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO. O feito dispensa produção de prova oral, 

razão pela qual procedo ao julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, 

do NCPC. DO MÉRITO. A questão central reside na ocorrência ou não de 

falha na prestação de serviços por parte da reclamada. Nesse particular, 

não se pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual 

estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, 

acrescendo que houve no caso presente decreto de inversão do ônus da 

prova, em consonância com a previsão do art. 6º, VIII, do CDC. No entanto, 

não está o reclamante desincumbido de demonstrar indícios mínimos da 

ocorrência dos fatos relatados na inicial. No caso em questão, a 

reclamada sustenta que a cobrança impugnada pelo reclamante se refere 

a uma recuperação de consumo decorrente de constatação de 

irregularidade na medição. As irregularidades, efetivamente, estão 

consubstanciadas no Termo de Ocorrência e Inspeção nº 565958, o qual 

revela que fora encontrado “desvios nos bornes do medidor”, situação 

que impedia a precisa aferição do consumo de energia. Anoto, ainda, que 

o acervo fotográfico juntado com a contestação corroboram as 

informações constantes no termo. Demais disso, o histórico de consumo 

do reclamante atesta que após a substituição do medidor o consumo 

aumentou significativamente, em alguns meses até dobrou. Ainda, se 

considerar a versão apresentada pelo reclamante, no sentido que durante 

a locação anterior do imóvel residiam no local quatro pessoas e que 

atualmente apenas uma, o consumo haveria de diminuir e não aumentar 

como ocorreu. Logo, o cenário é indicativo que realmente o consumo não 

estava sendo adequadamente aferido. A partir disso, a reclamada 

demonstrou haver cumprido com os procedimentos previstos na 

Resolução ANEEL n. 414/2010, mais precisamente, os artigos 129 e 130. 

A alegação de que não fora o reclamante responsável pela irregularidade 

detectada, igualmente não serve para eximir o pagamento do valor 

cobrado pela energia efetivamente consumida, porquanto é sabido que o 

consumidor é responsável pela guarda e conservação do sistema de 

energia elétrica após o ponto de entrega pela concessionária distribuidora, 

conforme já decidiram os Tribunais de Justiça deste Estado e do Estado do 

Rio Grande do Sul: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE 

FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO - 

PERÍCIA REALIZADA POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO - 

RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL - OBSERVADA A AMPLA DEFESA E 

O CONTRADITÓRIO - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA 

ADULTERAÇÃO - IRRELEVÂNCIA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO - COBRANÇA DEVIDA - RESPONSABILIDADE DO 

CONSUMIDOR - ÚNICO BENEFICIÁRIO - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A concessionária de energia 

elétrica que faz visita domiciliar e constata irregularidade no medidor de 

consumo, com a devida ciência do consumidor de todas as diligências, 

age no exercício regular de seus direitos. A avaria no medidor de energia 

elétrica aliada à diminuição do consumo autoriza a concessionária do 

serviço público a proceder à recuperação do consumo pretérito, a ser 

suportada pelo usuário que dela se beneficiou, com fundamento no 

princípio que veda o enriquecimento sem causa. A cobrança de consumo 

pretérito, em caso de constatação de avaria no medidor de energia 

elétrica, não causa, por si só, dano moral. (Apelação nº 

0000253-92.2010.8.11.0086, 5ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Dirceu dos 

Santos. j. 03.06.2015, DJe 11.06.2015). AGRAVO EM APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DESCONSTITUTIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE E SUBFATURAMENTO 

EVIDENCIADOS COM RELAÇÃO A APENAS UMA DAS UNIDADES 

CONSUMIDORAS. IMPROCEDÊNCIA NO TOCANTE À OUTRA. CRITÉRIO DE 

CÁLCULO. ARTIGO 130, III, RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. 

CABIMENTO. Verificada a presença de irregularidade na medição de 

energia elétrica em uma das unidades consumidoras em questão, 

evidenciada pela prova dos autos, notadamente pelo Termo de Ocorrência 

de Irregularidade e por laudo pericial elaborado pelos peritos da 

concessionária, é de rigor a recuperação de consumo decorrente de 

utilização da energia fornecida e não registrada corretamente. Não importa 

a autoria da irregularidade, uma vez que, nos termos do artigo 105 da 

Resolução nº 456/00 e do art. 167 da Resolução 414/10, ambas da 

ANEEL, o titular da unidade consumidora é responsável pela guarda e 

conservação dos referidos equipamentos. No entanto, no que diz respeito 

à outra unidade consumidora, constata-se que não houve substancial 

variação do consumo após a troca do aparelho medidor, o que implica 

inexistência de consumo a recuperar por parte da concessionária. É 

cabível o faturamento na forma em que dispõe o art. 130, inc. III, da 

Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. Ação que procede em parte. 

AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo nº 70067366781, 22ª Câmara Cível do 

TJRS, Rel. Marilene Bonzanini. j. 26.11.2015, DJe 30.11.2015). Desta feita, 

comprovadas as irregularidades no registro, que por consequência gerou 

o inadequado aferimento do consumo de energia, é devida a recuperação 

do consumo e, portanto, legítimo o débito. DISPOSITIVO. Ante o exposto, 

julgo IMPROCEDENTE o pedido. Revogo a liminar deferida. Sem honorários 

e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004362-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IZIDORIO DAS CHAGAS BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004362-32.2017.8.11.0040 AUTOR: IZIDORIO DAS CHAGAS BRITO RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SORRISO/MT SÍNTESE DA 

DEMANDA. Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por IZIDORIO 

DAS CHAGAS BRITO em face do ESTADO DE MATO GROSSO e 

MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. Alega a parte reclamante que perdeu a visão 

do olho esquerdo após se acidentar no trabalho, necessitando realizar 

cirurgia para colocar uma prótese, a qual não fora providenciada pelo 

SUS, embora regulado administrativamente. Postulou: a) em sede liminar a 

realização imediata da cirurgia, com todo acompanhamento pré e pós 

operatório, até o restabelecimento de sua saúde; b) convolar em definitiva 

a medida de urgência ao final. Em contestação, o MUNICÍPIO DE 

SORRISO/MT alegou: a) preliminar de ilegitimidade passiva; b) 

impossibilidade de gerir sem recursos financeiros; c) não comprovação da 

hipossuficiência econômica, urgência, necessidade do tratamento e a 

negativa do Poder Público; d) necessidade de direcionamento da 

condenação ao ESTADO DE MATO GROSSO; e) reserva do possível. A 

medida urgente foi indeferida (ID 10873550). Por sua vez, o ESTADO DE 

MATO GROSSO sustentou: a) preliminar de ausência de interesse 

processual; b) desrespeito às leis orçamentárias; c) da reserva do 

possível e das “escolhas trágicas”; d) Do comprometimento da isonomia e 

consequentemente do acesso universal à saúde; e) impertinência da multa 

diária. DO JULGAMENTO ANTECIPADO. O feito dispensa produção de 
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prova oral, razão pela qual procedo ao julgamento antecipado, na forma do 

art. 355, I, do NCPC. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

MUNICÍPIO DE SORRISO. Não merece prosperar, porquanto a Constituição 

Federal é expressa ao prever a solidariedade dos entes federativos no 

atendimento à saúde, e a jurisprudência não se cansa de repetir a 

possibilidade de o cidadão eleger os entes que pretende acionar, não 

estando obrigado a litigar contra todos: DIREITO CONSTITUCIONAL. 

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. 

RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793. LEI Nº 

8.080/1990. DEFINIÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA 

COMPLEXIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. O 

fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à 

saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os 

entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, 

Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). 2. Hipótese em que, 

para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria 

necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, bem 

como a legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis 

nesta fase recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Ag. 

Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo nº 811259/RO, 1ª Turma do 

STF, Rel. Roberto Barroso. j. 24.11.2015, unânime, DJe 09.12.2015). 

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO 

CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE (SUS). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. SÚMULA 568/STJ. TRATAMENTO NECESSÁRIO À 

MANUTENÇÃO DA SAÚDE. REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE 

NEGA PROVIMENTO. (Pet no Agravo em Recurso Especial nº 861302/RJ 

(2016/0026018-9), 4ª Turma do STJ, Rel. Humberto Martins. j. 11.05.2016, 

DJe 20.05.2016). Nesse contexto, reafirma-se a condição de garantia 

fundamental do direito à saúde, na medida em que assim previsto no art. 

6º da Constituição Federal, além de se tratar de corolário necessário do 

princípio da dignidade de pessoa humana - fundamento da República 

Federativa do Brasil – bem como do direito à vida e à liberdade. Além 

disso, o art. 196 da Constituição estabelece que “a saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”. O art. 197 da Carta Magna prevê, 

ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, 

cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e 

execução, esta última de forma direta ou indireta. Por fim, o art. 198 da Lei 

Maior, em seu inciso III, prevê a organização de um sistema único de 

ações e serviços de saúde, sendo uma de suas diretrizes o atendimento 

integral, é dizer, deve-se atender a todas as demandas inerentes à 

realização do direito à saúde, sem discriminar-se procedimentos, moléstias 

ou pessoas. DA PRELIMINAR DE ausência de interesse processual. Será 

analisada juntamente com o mérito da presente demanda. DO MÉRITO. A 

par do ordenamento constitucional, tem-se que a Lei n.º 8.080/90, ao 

regulamentar a assistência à saúde, estabeleceu, em seu art. 7º, os 

princípios inerentes ao Sistema Único de Saúde – SUS, sendo relevante 

destacar os postulados da universalidade de acesso aos serviços de 

saúde, com igualdade de condições, e – novamente - o resguardo da 

assistência integral. Do panorama acima, singelo se torna extrair que a 

realização do direito à saúde é finalidade primordial e inarredável do 

Estado Democrático de Direito, não sendo demasiado concluir-se que, 

onde não for assegurado tal direito, não haverá dignidade humana, e 

todos os demais postulados constitucionais perderão sentido. 

Especificamente com relação ao fornecimento da prótese ocular 

pretendida nesta demanda, a sua necessidade resta demonstrada no 

encaminhamento médico (ID 9605592 e 9605641). Diante de tal quadro, 

existe a obrigação de fornecimento do procedimento cirúrgico para 

colocação da prótese ocular no olho esquerdo de baixo custo diante dos 

benefícios que acarretará ao autor, não havendo os demandados 

impugnado, aliás, sua necessidade. Vale destacar os comandos acerca 

da obrigatoriedade de fornecimento, previstos pelo Decreto Federal n.º 

3.298/99: Art. 18. Incluem-se na assistência integral à saúde e reabilitação 

da pessoa portadora de deficiência a concessão de órteses, próteses, 

bolsas coletoras e materiais auxiliares, dado que tais equipamentos 

complementam o atendimento, aumentando as possibilidades de 

independência e inclusão da pessoa portadora de deficiência. Art. 19. 

Consideram-se ajudas técnicas, para os efeitos deste Decreto, os 

elementos que permitem compensar uma ou mais limitações funcionais 

motoras, sensoriais ou mentais da pessoa portadora de deficiência, com o 

objetivo de permitir-lhe superar as barreiras da comunicação e da 

mobilidade e de possibilitar sua plena inclusão social. Parágrafo único. São 

ajudas técnicas: (...) V - elementos de mobilidade, cuidado e higiene 

pessoal necessários para facilitar a autonomia e a segurança da pessoa 

portadora de deficiência; Nesse sentido é o entendimento do E. Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME 

NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. 

FORNECIMENTO DE CIRURGIA. ADAPTAÇÃO DA PRÓTESE OCULAR. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. A responsabilidade da União, Estados e 

Municípios é solidária, competindo-lhes, independentemente de divisão de 

funções, garantir direito fundamental à vida e à saúde do cidadão. 

Jurisprudência pacificada. QUEBRA DA ORDEM DE ATENDIMENTO A 

busca direta da prestação jurisdicional para o atendimento de necessidade 

visando à saúde somente daria ensejo à invocação de quebra da ordem 

na medida em que o Estado demonstrasse a presença efetiva de fila de 

espera. Demora que nem há como saber se inferior àquela que teria 

resultado do ingresso da parte autora da demanda na suposta fila de 

espera. Aliás, fila de espera cuja própria existência, se de fato existente, 

já indica deficiência de política pública para atendimento de direito 

fundamental do cidadão à saúde, que nem pode se limitar aos casos de 

risco de vida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO 

AO MUNICÍPIO. CABIMENTO. MAJORAÇÃO. Possível a condenação do 

Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. 

Valor majorado, mas com observância dos parâmetros que têm sido 

observados neste órgão fracionário, respeitantes à singeleza da causa, 

seu caráter repetitivo e finalidade da imposição, considerando sua 

destinação (FADEP). APELAÇÃO DO AUTOR DA DEMANDA PROVIDA, 

NÃO PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO E REEXAME NECESSÁRIO 

PREJUDICADO. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70062603725, 

Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 17/12/2014) Isso estabelecido, a 

procedência da pretensão se torna medida indesviável, pois a carência de 

recursos por parte do autor está afirmada no ID 9605388. Além disso, o 

prazo para adoção do procedimento já ultrapassou os limites do razoável, 

permanecendo o reclamante há mais de 02 (dois) anos aguardando sem 

qualquer expectativa de realizar o procedimento (ID 9605592-Pág. 17). Os 

próprios reclamados ensejam ofensa ao princípio da isonomia. Isso porque 

a Administração Pública acaba por coagir a parte contrária a acionar o 

Poder Judiciário para ter acesso ao tratamento necessário à garantida de 

seu direito a vida. Também não há que se falar em ingerência do Poder 

Judiciário na Administração Pública. Diante da abstenção dos reclamados, 

a parte reclamante viu-se prejudicada e acionou o Poder Judiciário, que 

optou pelo interesse mais coerente em conflito. E ainda que não fosse por 

isso, restaria o direito segundo o princípio da dignidade da pessoa 

humana, cuja eficácia não deve ser vista apenas sob uma ótica 

meramente negativa, mas como elemento de conteúdo axiológico 

norteador das ações positivas e dos direitos a prestações ativas pelo 

Estado. Não soaria estranho, nesse sentido, falar-se em "dignidade social" 

para destacar a dignidade da pessoa no âmbito dos direitos econômicos, 

sociais e culturais. O tema, de matriz constitucional, já foi amplamente 

discutido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, como demonstra o 

acórdão abaixo, de relatoria do E. Ministro Celso de Mello: PACIENTE COM 

HIV/AIDS - PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À 

VIDA E À SAÚDE - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS - 

DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 

196) - PRECEDENTES (STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O 

DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL 

INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde 

representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade 

das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem 

jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de 

maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e 

implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, 

aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso 

universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O 

direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera 

institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, 
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não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob 

pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave 

comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA 

PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ- LA EM PROMESSA 

CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra 

inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os 

entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização 

federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa 

constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando 

justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de 

maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto 

irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei 

Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A 

PESSOAS CARENTES. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de 

programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, 

inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos 

fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e 

representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário 

de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que 

nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria 

humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF. (RE 

271286 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado 

em 12/09/2000, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJ 24-11-2000 PP-00101 EMENT 

VOL-02013-07 PP-01409). Vale ressaltar, ademais, que a parte 

requerente persegue o atendimento de uma necessidade básica de saúde, 

e não o atendimento de um capricho pessoal incompatível com a realidade 

brasileira. Sua intenção cinge-se ao tratamento de moléstia incomum para 

sua condição de vida, sendo certo que a ausência de tratamento 

adequado é fator de risco e severas limitações em sua vida. Não se 

mostra razoável a invocação de desrespeito a limites orçamentários 

quando se verifica que o tratamento médico vindicado é essencial para a 

garantia à vida de quem o requer, tornando-se secundárias as 

considerações de ordem orçamentária ou financeira. Bem abordou tais 

interesses aparentemente conflitantes, com particular brilhantismo, o E. 

Ministro Herman Benjamin, no seguinte acórdão do Superior Tribunal de 

Justiça (grifou-se): ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO 

SUBJETIVO. PRIORIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. 

ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA. RESERVA DO POSSÍVEL. 

MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das 

pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que 

sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como 

na política e social. 2. O direito à saúde, expressamente previsto na 

Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva 

do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder 

Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações 

positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever 

legal. 3. A falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no 

único hospital local viola o direito à saúde e afeta o mínimo existencial de 

toda a população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido. 

4. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou 

execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no 

Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de 

constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é 

exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua 

completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou 

insuficiente. 5. A reserva do possível não configura carta de alforria para 

o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da 

dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou 

justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por 

negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da "limitação de recursos 

orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a 

opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez 

daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse 

pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade. O absurdo e a 

aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do 

razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, 

são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a 

esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento 

do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos 

Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo 

discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente 

da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à 

dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando 

esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp 1.185.474/SC, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.04.2010). 7. Recurso 

Especial provido. (Recurso Especial nº 1068731/RS (2008/0137930-3), 2ª 

Turma do STJ, Rel. Herman Benjamin. j. 17.02.2011, unânime, DJe 

08.03.2012). Em arremate, no que se refere à cominação de multa diária, 

tenho que a mesma não deve ser aplicada, uma vez que o Tribunal de 

Justiça deste Estado já se posicionou no sentido de não ser este o meio 

mais eficaz para compelir o ente público ao cumprimento da decisão, mas 

sim o bloqueio online nas contas públicas. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE CIRURGIA – TUTELA DEFERIDA – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DEVER CONSTITUCIONAL – MULTA 

COERCITIVA – EXCLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO. O poder público tem 

o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total 

assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o 

seu tratamento. Comprovada a necessidade do tratamento, bem como do 

risco de dano irreparável, a obrigatoriedade no fornecimento do tratamento 

é medida que se impõe. Conforme a jurisprudência do STJ, “o 

funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade 

solidária da União, Estados-membros e Municípios de modo que qualquer 

destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas 

desprovidas de recursos financeiros”. (STJ, AgRg no REsp 1.225.222/RR, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2013). 

Deve ser excluída a multa cominatória, visto que devem ser adotados 

outros mecanismos para efetivação da tutela jurisdicional no plano prático. 

(AI 154120/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 

18/02/2016). AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO - FIXAÇÃO DE MULTA 

COMINATÓRIA AO ENTE PÚBLICO - SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO ON 

LINE – MEIO MAIS EFICAZ NO CASO CONCRETO - RECURSO PROVIDO EM 

PARTE. “O bloqueio de valores na conta corrente do Estado, embora 

possa parecer mais rigoroso, apresenta-se como medida menos onerosa 

do que a imposição da multa diária. (...) A maioria dos componentes da 

Primeira Seção tem considerado possível a concessão de tutela específica 

para determinar o bloqueio de valores em contas públicas a fim de garantir 

o custeio de tratamento médico indispensável, como meio de concretizar o 

princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde. 

(...)” (REsp 868.038/RS; Rel. Min. Eliana Calmon; 2ª. T.; Julg. 27/05/2008, 

DJe 12/06/2008). É possível ao julgador adotar o bloqueio on line de 

valores em contas públicas em substituição à multa diária se, no caso 

concreto, esta providência configurar-se como o meio coercitivo mais 

eficaz para compelir o ente público ao cumprimento da decisão que impõe 

a entrega de medicamentos”. (Ag 136875/2015, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/11/2015, 

Publicado no DJE 11/12/2015). RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO 

QUE DETERMINA AO PODER PÚBLICO DISPONIBILIZAR NOS 

ESTABELECIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE SAÚDE, 

INTEGRANTES DO SUS, OS MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA - DEFERIMENTO DO PEDIDO DE 

LIMINAR PELO JUIZ A QUO FIXANDO-SE O PRAZO DE 24 HORAS PARA 

CUMPRIMENTO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 2.000,00 

(DOIS MIL REAIS) - PLEITO DE FIXAÇÃO DO PRAZO EM 30 (TRINTA) DIAS 

PARA O CUMPRIMENTO DA LIMINAR - EXCLUSÃO DA MULTA FIXADA EM 

PRIMEIRA INSTÂNCIA - PRAZO EXÍGUO E MULTA EXCESSIVA - 

SUBSTITUIÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA POR BLOQUEIO ON-LINE - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A substituição da astreinte pelo 

bloqueio on-line é medida que se impõe, por ser o mecanismo mais eficaz 

para o imediato cumprimento da decisão, que tem por finalidade 

resguardar o tratamento de saúde indispensável ao ser humano, em 

respeito ao Princípio da Dignidade Humana, bem como o direito à vida e à 

saúde, nos moldes do art. 461, § 5º do Código de Processo Civil. (Agravo 

de Instrumento nº 0114680-64.2013.8.11.0000, 3ª Câmara Cível do TJMT, 

Rel. Maria Aparecida Ribeiro. j. 24.02.2015, DJe 03.03.2015). DISPOSITIVO. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para efeito de condenar 

solidariamente os reclamados ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO 

DE SORRISO à obrigação de fazer, consubstanciada em realizar a cirurgia 

de implantação da prótese ocular, na forma prescrita no ID 9605592-Pág. 

17, no prazo de 60 (sessenta) dias, em estabelecimento público ou 
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particular, providenciando o que for necessário, exames, consultas e 

medicamentos, indispensáveis ao restabelecimento da saúde da parte 

reclamante. Oficie-se ao Gestor do Sistema Único de Saúde local para que 

inclua a parte reclamante em serviço ou programa já existente no SUS, 

para fins de acompanhamento e controle clínico, caso ainda não 

providenciado (CNGC, art. 1.315). Diante da condenação dos reclamados 

na obrigação de fazer acima, em caso de descumprimento, haverá o 

bloqueio de valores nas contas públicas, devendo a parte reclamante 

observar nos orçamentos, que os mesmos não extrapolem o valor 

praticado pelos planos de saúde, nos termos dos artigos 1.321 e 1.322 da 

CNGC. Dispensado o reexame necessário (Lei n. 12.153/09, art. 11). 

Isento de custas e honorários (Lei n. 12.153/09, art. 27, c/c Lei n. 

9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido 

das partes.

Comarca de Tangará da Serra

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000061-31.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA CRUZ SERVICOS FUNERARIOS EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT0001708A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe do Setor de Tributação de Tangará da Serra (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO 

INTERPOSTO PELA PARTE IMPETRADA, NO PRAZO LEGAL.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-72.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (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 09/05/2018, às 15H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000488-57.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DA CONCEICAO VIEIRA (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) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 10/05/2018, às 08H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-43.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NILTON GALDINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DE SOUZA OAB - MT22523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000239-43.2017.8.11.0055 REQUERENTE: JOSE NILTON 

GALDINO DOS SANTOS REQUERIDO: MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. 

Vistos. Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais, promovida por 

José Galdino dos Santos em face da requerida Marfrig Global Foods S.A, 

ao fundamento de que foi contratado pela empresa no mês de 

março/2017, realizou todos os exames necessários para contratação, 

abriu conta salário em uma instituição financeira, todavia, no mês de 

maio/2017, foi demitido sem justa causa. Esta ação não pode prosperar 

nesta justiça especializada, diante da incompetência da justiça comum 

para analisar causas decorrentes da relação de trabalho. Isso porque a 

partir da Emenda Constitucional n. 45, que alterou o artigo 114 da 

Constituição Federal, restou claro que é da Justiça do Trabalho a 

competência para a conciliação e o julgamento de todas as questões 

decorrentes da relação de trabalho e não somente as decorrentes da 

relação de emprego. Nesse sentido: Ementa: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR QUE EXERCIA 

CARGO DE MOTORISTA EM FLORICULTURA DA FAMÍLIA DA RÉ. 

ACUSAÇAO DE FURTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. O autor 

afirmou que prestou serviço de motorista na empresa de propriedade da 

família da ré e que, durante a tramitação de ação trabalhista, tomou 

conhecimento de que foi acusado de furto, pela ré. Postulou a 

condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Como 

bem referido na sentença, o caso é de extinção do feito, sem resolução 

do mérito, em razão da incompetência da Justiça Comum para apreciá-lo. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. ATO ILICITO DECORRENTE DA RELAÇÃO DE TRABALHO. 

COMPETÊNCIA. ART. 114, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM 

REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 45/2004. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL 

REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO. O art. 114 da Constituição 

Federal, em seu inciso VI, na redação da Emenda Constitucional nº 

45/2004, dispõe que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar "as 

ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da 

relação de trabalho". Hipótese em que o ato ilícito imputado aos réus está 

estreitamente relacionado à relação empregatícia havida entre as partes. 

Sentença desconstituída. COMPETÊNCIA DECLINADA. (Apelação Cível Nº 

70049935331, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 31/07/2012). Pelo próprio teor da 

comunicação de ocorrência de fl. 16, se vê que a acusação que lhe foi 

feita pela demandada tem estreita vinculação com a relação de trabalho, 

agindo a demandada no resguardo dos interesses da empresa familiar. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007305717, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 13/12/2017) Diante 

disso, a demanda deveria ter sido proposta na Justiça do Trabalho que é a 

competente para a resolução de conflitos dessa ordem, nos termos do 

artigo 114, inciso I, da Carta Magna. Assim sendo, reconheço a 

incompetência absoluta deste Juízo e declaro extinto o processo, com 

fulcro no artigo 51, II, da Lei 9.099/95, recomendando à parte reclamante 

que deduza sua pretensão na justiça do trabalho. Transitada em julgado, 

arquivem, com as baixas, anotações de mais formalidades. Intime-se. 

Cumpra-se. 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, 28 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000812-81.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO OAB - MT0021482A (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 TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000812-81.2017.8.11.0055 REQUERENTE: ALEXANDRO 

COSTA PINHEIRO REQUERIDO: OI MOVEL 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. 

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. Depreende-se dos autos que a 

falha na prestação dos serviços da parte Reclamada restou 

incontroversa, ante a demora injustificada para transferência da linha 

telefônica que possuía para seu novo endereço, tendo que diligenciar 

inúmeras vezes, não obtendo êxito na concretização do serviço. A 

Reclamada por seu vez, não se desincumbiu a contento de refutar os 

fatos narrados pela autora, ou seja, comprovar que a transferência da 

linha telefônica se deu em tempo e modo solicitado, ônus do qual lhe 

competia, de modo que tornam-se verossímeis as alegações da parte 

autora, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Imperioso reconhecer-se, dessa maneira, que houve falha da 

Reclamada na prestação dos serviços de telefonia, sendo certo que pelos 

eventuais danos daí decorrentes responde a mesma objetivamente, 

conforme se extrai das disposições contidas nos artigos 14 e 22 da lei 

Consumerista. Destarte, restou patente que as diligências encetadas pela 

parte Reclamante para tratar da transferência/instalação da linha 

telefônica, além dos percalços que a mesma passou privada do uso dos 

serviços contratados, não podem ser considerados como aborrecimentos 

normais do quotidiano, configuram sim a má prestação do serviço por 

parte da Reclamada, deixando a consumidora na expectativa de que a 

linha seria instalada, no tempo assinalado. Demais disso, no mundo atual, 

os transtornos e aborrecimentos decorrentes da falta de uma linha 

telefônica são bem significativos, especialmente no caso da parte 

Reclamante que seus contatos profissionais dependem exclusivamente de 

tal meio de comunicação. Assim, entendo provado o ato ilícito, o nexo 

causal entre a prática adotada pela empresa Reclamada e os 

constrangimentos suportados pela parte Reclamante, o qual se vê vitimado 

pela má prestação de seus serviços, tratando-se de dano in re ipsa, que 

prescinde de prova de efetivo prejuízo, pois presumido, conforme as 

regras de experiência comum. 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 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO o Reclamado, 

ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), ao Reclamante, valor a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e com juros de mora de 1% 

a.m, a partir da citação válida. E confirmar a liminar anteriormente 

concedida dos autos. 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 Lei9.099/95. 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 28 de fevereiro de 2018 Angelo Judai Junior 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010266-63.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DAS GRACAS SEVERINO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADENILSON SEVERINO MARTINS OAB - MT0009807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONIA BRASIL (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: 8010266-63.2017.8.11.0055 REQUERENTE: SONIA DAS 

GRACAS SEVERINO MARTINS REQUERIDO: TELEFONIA BRASIL Vistos, 

etc. A reclamante ajuizou a presente Ação de Indenização por Danos 

Morais c/c Obrigação de fazer em face de Telefonia Brasil S.A, aduzindo, 

em síntese, que é titular da linha telefônica móvel de nº (65) 99987-9912, 

cujas mensalidades encontram-se em dia. Informa que em virtude de ter 

danificado o chip da citada linha telefônica, procurou a reclamada para 

aquisição de um novo chip, no entanto, esta negou o fornecimento ao 

argumento de que a reclamante estava inadimplente com outra linha 

telefônica (terminal nº 065-99938-4322). Continua aduzindo que o débito 

desta linha está sob litígio, nos autos nº 8010178-25.2017.811.0055, uma 

vez que a reclamada está cobrando valores além do que foi contratado. 

Assim, pleiteia a condenação da parte requerida ao pagamento de 

indenização a título de danos morais. Realizada a audiência para tentativa 

de conciliação, esta restou frustrada. A parte promovida rechaçou os 

argumentos expostos pela requerida. Relatei suscintamente. Passo ao 

projeto de sentença. Preliminar 1- Falta de Interesse de Agir Verifico que a 

parte reclamada suscitou em sede de preliminar a falta de interesse agir 

da reclamante, porquanto esta poderia ter resolvido a questão na seara 

administrativa. Cabe mencionar, que a parte não precisa esgotar os meios 

administrativos para pleitear seus direitos na via judicial, com isso, inexiste 

a necessidade da parte procurar a empresa requerida ante do ajuizamento 

do litigio processual. Portanto, opino pela rejeição desta preliminar. Mérito. 

Inicialmente, destaco que a matéria é exclusivamente de direito, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, ademais, as partes 

não requereram produção de provas de forma específica, somente o 

fazendo de forma genérica, o que autoriza o julgamento antecipado do 

mérito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Após 

cuidadosa análise dos fatos e documentos juntados à inicial e no decorrer 

da ação, tenho inexistir razão à parte promovente. Explico. Em que pese a 

parte requerente requerer que este processo seja apensado aos autos de 

nº. 8010178-25.2017.811.0055, por se tratar de mesmas partes e 

depender de resultado do referido processo, tal providencia não será 

possível, pois o processo mencionado encontra-se sentenciado e pela 

data da sentença já transitou em julgado. Veja-se: “(...) PROJETO DE 

SENTENÇA 1. RELATÓRIO Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO As partes firmaram acordo em 

audiência de conciliação (cf. ID 10253727), estabelecendo parâmetros 

para a resolução completa do objeto jurídico perseguido e em 

consequência, eliminar a presente demanda. Desta forma, como as partes 

apresentam ao juízo solução pacificadora para o litígio, e sendo o direito 

transigível, é devida a homologação por ato judicial. 3. DISPOSITIVO ANTE 

O EXPOSTO, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO do presente acordo, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surta seus jurídicos 

efeitos, bem como JULGAR EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. (...)”. Como dito acima, 

neste processo discute-se a ocorrência de dano moral em decorrência da 

negativa da requerida em fornecer um novo chip para linha telefônica nº. 

(65) 99987-9912, ao fundamento de que a reclamante estava inadimplente 

com outra linha telefônica (065-99938-4322). Nesta trilha, destaco que, a 

parte requerente não juntou à inicial nenhum documento, que 

demonstrasse a danificação do chip da linha (65) 99987-9912, bem como 

a negativa da requerida em fornecer outro chip, ou seja, não demonstrou a 

falha na prestação dos serviços. Assim sendo, não há documento 

probatório de que comprove a falha na prestação dos serviços e, por 

consequência, não deve ser reconhecido a ocorrência de dano moral no 

caso em tela. Oportuno lembrar ainda que, cabe a requerente apresentar o 

mínimo de provas para análise dos fatos, ônus que lhe compete nos 

termos do art. 373, I do CPC. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

TELEFONIA E INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUTOR 

NÃO TRAZ AOS AUTOS PROVAS DE QUE EFETIVAMENTE HOUVE 

FALHA, NEM NÚMEROS DE PROTOCOLOS DE RECLAMAÇÃO. RELAÇÃO 

DE CONSUMO NÃO DESINCUMBE O AUTOR DE PROVAR MINIMAMENTE 

SUAS ALEGAÇÕES. ÔNUS DO AUTOR PROVAR O FATO CONSTITUTIVO 

DE SEU DIREITO. ART. 333, I, CPC. DANO MORAL INOCORRENTE. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, CONFORME 

ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso 

Cível Nº 71005001516, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 
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Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 16/09/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71005001516 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 

16/09/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 18/09/2014) A inversão do ônus probandi, como preceitua o 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de 

eximir a requerente do dever de comprovar minimamente os fatos 

alegados na inicial. Neste contexto, no presente caso, não vislumbro 

razão a parte promovente, tendo em vista, a não comprovação dos fatos 

narrados e, portanto, os pedidos devem ser julgados improcedentes. Vale 

ressaltar, que o acordo firmado no processo 8010178-25.2017.811.0055, 

não deve ser levado em consideração para o reconhecimento do pedido 

desta ação, bem como para existência da cobrança abusiva, já que na 

transação as partes realizam concessões mútuas, sem a interferência do 

Estado-Juiz. Além do mais, a transação deve ser interpretada 

restritivamente, pelo que, analisando o acordo entabulado na ação 

mencionada, percebe-se que não há qualquer afirmação por parte da 

requerida no reconhecimento da cobrança abusiva ou até mesmo fazendo 

alusão a negativa no fornecimento de outro chip. Ante o exposto, e por 

tudo mais que dos autos consta, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

da parte promovente, 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, da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Postas 

estas razões, 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. 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, 28 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8012421-73.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLPHO DELCARO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA OAB - MT0019002A 

(ADVOGADO)

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8012421-73.2016.8.11.0055 REQUERENTE: RODOLPHO 

DELCARO - ME REQUERIDO: CIELO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. O deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou de audiência de instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente 

a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. Preliminar 1 - Da competência do 

juizado especial Registra-se, que a presente demanda está 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. Portanto, rejeito a preliminar levantada. 2 – Incidência do 

Código de Defesa do Consumidor Na presente hipótese, consoante se 

infere da petição inicial, o serviço questionado foi contratado por causa 

das vantagens oferecidas, evidenciando-se tratar-se de consumo 

intermediário, o que, via de regra, obstaria a aplicação da legislação 

consumerista. Ocorre que a própria corte do e. Tribunal de Justiça tem 

admitido, excepcionalmente, a aplicação do CDC nas hipóteses em que a 

parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a 

destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de 

vulnerabilidade. Do conjunto probatório constante nos autos, verifica-se 

que o Reclamante encontra-se em situação de vulnerabilidade fática e 

socioeconômica, o que o coloca em pé de desigualdade frente ao 

prestador de serviço (maior empresa do país no que se refere a 

pagamentos eletrônicos e transações realizadas com cartões de crédito e 

débito). Destarte, a despeito do Reclamante não se enquadrar na condição 

de consumidor final, não há como se ignorar a sua vulnerabilidade no caso 

concreto, o que atrai a incidência do CDC à presente relação de consumo. 

Neste termos, rejeito a preliminar levantada. Mérito. A análise do caso 

consiste em verificar se houve a contratação do serviço de antecipação 

automática de créditos recebíveis na quantia de R$ 34.110,05 (trinta e 

quatro mil, cento e dez reais e cinco centavos), com juros de 9,99%, tendo 

como desconto o valor de R$ 5.976,61 (cinco mil, novecentos e setenta e 

seis reais e sessenta e um centavos), e principalmente, se ensejou os 

danos morais pleiteados. Verifico dos autos que a documentação 

apresentada pelo requerente se limitou a referido extrato de descontos, 

além de fotocópias dos documentos de constituição da empresa, 

procuração ad judicia. Já de outro tanto, a parte requerida trouxe telas 

sistêmicas e gravação da contratação da antecipação de créditos 

realizada no ano de 2015 com taxa de juros de 1,99%, contudo, deixou de 

apresentar contrato assinado pelo requerente ou áudio, a fim de 

comprovar a contratação dos valores mencionados alhures. Não obstante 

a contratação de antecipação de créditos efetuada no decorrer do ano de 

2015 com taxa de juros 1,99%, tal ato não dá direito a empresa requerida 

continuar antecipando crédito de modo automático sem a devida ciência e 

anuência do consumidor, visto que a informação é imprescindível para o 

aperfeiçoamento legitimo de qualquer relação entre as partes. Portanto, 

não trouxe a ré prova que evidenciasse a legitimidade da dívida, tampouco 

da contratação, ônus da qual lhe competia, nos termos do artigo 373, II do 

CPC. Nesse sentido, a restituição dos valores descontados de maneira 

indevida é medida que se impõe. No caso, caracterizado está o defeito do 

serviço e o dano material 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. Nesse sentido, a restituição dos valores descontados 

de maneira indevida é medida que se impõe. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes. A parte requerente pleiteia ainda 

indenização a título de danos morais, o que não deve prosperar, pois os 

danos morais sofridos pela requerente não podem ser presumidos, já que 

esta não é pessoa física, não contendo assim dignidade, respeito próprio, 

autoestima, não sendo passível de dor, humilhação e vexame, assim os 

danos sofridos por pessoa jurídica devem ferir a honra objetiva, externa 

ao sujeito, que consiste na admiração e respeito à reputação daquela. 

Nesse sentido, é certo que somente pessoas físicas podem ser vítimas 

dos denominados danos morais puros ou diretos, pois somente estas são 

providas de sentimentos, emoções, portanto, suscetíveis de alterações em 

seu estado anímico. As pessoas jurídicas, por seu turno, só podem ser 

vítimas de danos morais reflexos ou indiretos, que se traduzem no abalo 

da imagem que possui diante da sociedade, isto é, a reputação que 

construiu ao longo de sua própria existência. Portanto, não há como se 

concluir senão que os fatos narrados na inicial são incongruentes, 

ensejando assim a improcedência da pretensão a título de danos morais. 

Ante o exposto, decido pela parcial procedência da pretensão deduzida 

na inicial para condenar a requerida a restituir a parte requerente R$ 

5.976,61 (cinco mil, novecentos e setenta e seis reais e sessenta e um 

centavos), correspondente ao valor descontado na antecipação de 

créditos, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação. 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. 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, 28 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito
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CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN OAB - MT0014551A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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Autos n. 8012176-62.2016.8.11.0055 Autor: CLAUDIO ANDRE MARINHO 

GRAMARIN Ré: 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. 

Presentes os pressupostos de constituição e de validade do processo, 

bem como as condições da ação, e inexistindo preliminares a serem 

tratadas, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: 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. Para os consumidores 

é possível 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” (artigo 6°, VIII, Lei 

8.078/1990). Neste ínterim, reputo que as afirmações da parte autora são 

verossímeis, bem como se mostra o consumidor parte frágil e 

hipossuficiente nessa relação de consumo, não possuindo conhecimento 

específico sobre os serviços prestados pela ré e nem meios de constituir 

amplo acervo probatório. Dito isso, aplicando-se o artigo 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor, inverte-se o ônus da prova. A parte autora 

narra que possui com a requerida um contrato particular de prestação de 

serviço de telefonia móvel em qual até o mês de agosto de 2016 o plano 

contratado seria o SMARTVIVO CONTROLE 500MB com valor mensal de 

R$ 64,99 (sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos). Afirma 

que em 19 de agosto de 2016, o Reclamante contatou os representantes 

da Reclamada pelo número *8486 e mediante o protocolo de atendimento 

20163396650976, contratou um novo plano - VIVO CONTROLE GIGA pelo 

valor de R$-39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove centavos) mensal. 

Aduz ainda que a requerida vem mensalmente cobrando o plano anterior, 

não cumprindo assim com o contrato firmado entre as partes, deixando 

unilateralmente de alterar o plano de telefonia contratado pelo autor. Razão 

pela qual requer a condenação da Reclamada no pagamento da devolução 

em dobro dos valores pagos a maior desde agosto de 2016 e pelo tempo 

que perdurar ação até o seu trânsito em julgado, bem como o pagamento 

de uma indenização por danos morais. Diante da informação de alteração 

de plano, cabe à ré demonstrar a regularidade das cobranças e plano 

ativo na linha telefônica da promovida, bem como de sua contratação pela 

parte promovente, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de 

Processo Civil, porque inviável a produção de prova negativa. A princípio é 

importante salientar que a contratação dos serviços de telefonia fixa são 

incontroversos, apenas há discussão sobre os valores cobrados pelo 

serviço citado, bem como a respeito de supostas cobranças indevidas. No 

presente caso não há dúvidas de que, conforme cópias das faturas, o 

plano cobrado pela promovida é diverso do contratado pelo promovente. A 

reclamada em sua defesa afirma que não há cobrança indevida e que os 

valores tarifados foram cobrados de acordo com utilização dos serviços 

de telefonia e Internet, sendo que as faturas foram geradas de acordo 

com o plano contratado pelo autor. Aduz acerca de negativação – que 

nem fora cogitada nestes autos e requer a improcedência da ação. Diante 

de todo o exposto se mostra congruente a alegação autoral. Explico. A 

promovida em sua defesa demonstra com telas sistêmicas o alegado pelo 

autor – que em 19/08/2016 às 14:40 ocorreu a troca de serviço, ou seja, 

migração do plano. Ainda, resta demonstrado através das faturas de 

cobrança encaminhadas ao autor de que há cobranças superiores ao 

valor contratado. Assim, se mostra procedente a obrigação de fazer 

pleiteada pelo autor, para tanto, necessária a manutenção do plano 

contratado, que se refere ao plano VIVO CONTROLE GIGA pelo valor 

estimado de R$ 39,99, devendo apenas a empresa ré se abster de enviar 

faturas com valores superiores ao contratado enquanto não ocorrer 

alterações gerais de plano ou, caso tenha ofertado o plano já fora dos 

valores atualmente cobrados que seja mantida a oferta até o vencimento 

do contrato do autor. Neste contexto se mostra necessária a devolução 

dos valores cobrados, de forma dobrada, uma vez comprovados os 

requisitos para aplicação do instituto “repetição em dobro”. É dizer, o 

engano na cobrança indevida não foi justiçado, ao contrário, se baseou 

em alteração contratual não solicitada pela autora, bem como houve 

cobrança indevida e pagamento pelo consumidor (requisitos objetivos)[1]. 

Assim, procedente é o pedido de indenização por danos materiais, 

devendo a ré restituir os valores pagos pelo autor, de forma dobrada, 

corrigidos monetariamente desde cada desembolso, na forma do art. 42 do 

Código de Defesa do Consumidor. 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, no caso em comento entendo que 

o fato relatado extrapolou os limites do mero aborrecimento, razão pela 

qual dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de indenização. 

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$ 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. 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) Determinar a 

manutenção do plano contratado pelo autor VIVO CONTROLE GIGA pelo 

valor estimado de R$ 39,99, devendo a empresa ré se abster de enviar 

faturas com valores superiores ao contratado enquanto não ocorrer 

alterações gerais de plano ou, caso tenha ofertado o plano já fora dos 

valores atualmente cobrados que seja mantida a oferta até o vencimento 

do contrato do autor. b) Condenar a ré à repetição dos valores cobrados 

indevidamente e EFETIVAMENTE pagos pelo autor, de forma dobrada, 

devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, 

até a fatura anterior a implantação da obrigação de fazer acima narrada. 

c) Condenar a ré ao pagamento do 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 do evento danoso[2] (Súmula 54 do STJ) – data 

da primeira cobrança indevida, e correção monetária, pelo INPC, a partir do 

arbitramento (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, 17 

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 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 
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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, 17 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Exempli gratia: [...] 6- A 

devolução do indébito em dobro pressupõe o preenchimento de requisitos 

objetivos, consubstanciados na cobrança indevida e no pagamento pelo 

consumidor, e subjetivo, concernente ao engano injustificável do 

fornecedor ou prestador do serviço. [...] (Ap 117287/2014, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

16/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016) (grifo nosso). [2] No caso de 

manutenção indevida no cadastro de inadimplentes, o termo a quo em 

questão se dá a partir do sexto dia contado do pagamento realizado a 

destempo, conforme interpretação da Súmula n. 548 do Superior Tribunal 

de Justiça. [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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010250-46.2016.8.11.0055 REQUERENTE: JOSELI MACHADO 

ALEXANDRE REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Trata-se de demanda em 

que a parte autora narra que no dia 24 de novembro de 2014, contratou a 

linha telefônica de nº (65) 3326-8849 juntamente com o serviço de internet 

na velocidade de 10MB. Informa que durante os meses de novembro de 

dezembro de 2014 recebia o sinal na velocidade contratada, mas que por 

achar que iria se mudar, foi orientada pela reclamada que cancelasse sua 

linha telefônica, tendo a reclamada disponibilizado dois números de 

telefone. Continua aduzindo que após a disponibilização das duas linhas 

telefônicas, a velocidade da internet diminuiu muito, tendo ela realizado 

diversas reclamações junto à reclamada, no entanto, além da reclamada 

não solucionar o problema, no dia 18.12.2015, foi informada que o serviço 

de internet havia sido cancelado, sem que tivesse solicitado o 

cancelamento. A parte ré contestou pela improcedência do pedido inicial, 

realizando alegações de que o serviço é efetivamente prestado, o caso 

não se enquadra nos requisitos autorizados para condenação em dano 

moral. Relatei suscintamente. 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. Mérito O caso em tela reflete típica relação de 

consumo, de modo que a valoração da prova deve privilegiar o 

consumidor, parte hipossuficiente na relação, na esteira da legislação 

atinente. Não obstante a incidência das normas do CDC e a inversão do 

ônus da prova, não se exime a parte autora de comprovar, minimamente, 

os fatos constitutivos do direito que pleiteia (CPC, art. 373, inciso I). Dessa 

forma, considero que logrou êxito a parte autora em comprovar, 

minimamente, o seu direito, através da juntada de faturas onde aparecem 

as cobranças pelo uso da internet, apresentação de diversos protocolos 

que demonstram os contatos com a ré e com a juntada do teste de 

velocidade. Com isso, diante da verossimilhança dos fatos alegados na 

exordial, cabia à empresa requerida a comprovação de que o serviço era 

inteiramente disponibilizado, a teor do art. 373, inciso II, do CPC. 

Observa-se dos autos, que a requerida não se desincumbiu de provar o 

fornecimento regular da internet na velocidade contratada, haja vista que 

não juntou nenhuma prova idônea que pudesse dar sustentação aos seus 

argumentos. Desta feita, o pedido de reestabelecimento do plano de 

internet na velocidade contratada, 10MB, é medida que se impõe, contudo, 

o valor mensal a ser cobrado deve ser a importância cobrada atualmente 

pela contratação deste plano, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da 

requerente. A respeito dos danos morais, opino pela procedência do 

pedido, uma vez que a requerente teve a velocidade da internet 

drasticamente diminuída e, posteriormente, obteve o cancelamento do 

serviço de modo unilateral, causando, com isso, constrangimentos a 

reclamante, que superam a órbita do aborrecimento rotineiro, impondo no 

consumidor reflexos psicossociais, caracterizadores do dano moral. Os 

danos morais, no caso, presumem-se, não havendo necessidade, por 

conseguinte, de fazer prova objetiva do abalo suportado pelo reclamante. 

Configurado o dano moral, resta a quantificação da indenização. Segundo 

a melhor doutrina, a indenização por dano moral, além de prestar uma 

satisfação em relação à vítima, tem também um caráter punitivo e 

pedagógico em relação a autora da infração, no sentido de que a 

indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie. 

Devem ser considerados ainda: a expressão econômica da avença entre 

as partes; a repercussão do ato lesivo e as condições econômicas do 

ofensor e do ofendido. Na hipótese presente, não há prova de que a 

reclamada tenha agido com culpa grave. Sabe-se que a reclamada está 

em recuperação judicial. A repercussão na esfera psíquica da reclamante, 

decorrente da diminuição e posterior suspensão do serviço de internet, 

pode ser classificada como moderada, se comparada a outras 

adversidades. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Pelo exposto, decido pela procedência em parte da pretensão formulada 

na inicial, para: a) restabelecer o serviço de internet na velocidade de 

10MB, cobrando, para tanto o valor atual; b) condenar a reclamada a 

pagar a reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da partir da citação. Às 

providências. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. 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, 28 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010281-32.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA OAB - MT0016978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO MASTRANGELO TOMAZETI OAB - SP0204263A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010281-32.2017.8.11.0055 REQUERENTE: DAIANE DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA 

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, inc. I do CPC. Pleiteia a autora a 

indenização por dano moral e material, aduzindo, em síntese, que no dia 

28/12/2016, compareceu no guichê da requerida na cidade de Coxim-MS 

para comprar sua passagem e requerer a gratuidade do bilhete para filha 
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menor, momento que foi informada que o cupom de gratuidade da sua filha 

seria emitido no dia de embarque (29.12.2016), entretanto, neste dia 

deparou-se com o guichê da requerida fechado, fato que a impediu de 

viajar, obrigando o seu deslocamento até a cidade de Sonora-MS para 

emissão do cupom de gratuidade da sua filha. A reclamada apresentou 

contestação, alegando que no ato da compra da passagem a requerente 

não requereu a emissão do cupom de gratuidade em nome da sua filha. 

Alega ainda, que no horário de embarque (04h50) o guichê de venda de 

passagens no terminal rodoviário de Coxim.MS encontra-se fechado, 

impedindo, desse modo a prestação de qualquer serviço. É evidente que 

os transtornos suportados pela requerente deve ser considerados como 

falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14, do CDC (Código de 

Defesa do Consumidor), bem como, configurando os danos morais 

passiveis de indenização. Não há prova de fatores excludentes da 

responsabilidade civil com relação das falhas ocorridas na negativa de 

emissão do cupom de gratuidade e embarque injustificado. Tenho que a 

situação vivenciada pela reclamante decorrente da demora, desconforto, 

aflição e transtornos a que foi submetida, pelo atraso no embarque e 

necessidade de deslocamento até outra cidade para efetuar a emissão da 

passagem em nome da sua filha. In casu, trata-se de hipótese de dano 

moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, 

sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato. Caracterizado o 

dano moral, resta a sua quantificação. Os danos morais devem ser 

fixados segundo os critérios da moderação e prudência, observando os 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Embora o artigo 944 do 

Código Civil estabeleça como parâmetro indenizatório somente a extensão 

do dano, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, são uníssonas no 

sentido de que o julgador deve observar, também, a capacidade das 

partes, com o fito de evitar que o valor ultrapasse a esfera da 

compensação, caracterizando efetivo acréscimo patrimonial à vítima ou 

que venha a ser fixado em valor ínfimo, inapto a desestimular a reiteração 

da conduta lesiva. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. 

ACIDENTE. DANO MORAL. QUANTUM. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS 

DE MORA. TERMO INICIAL. A indenização por danos morais deve ser 

fixada em valor razoável e justo, e com moderação, para que não 

represente montante irrisório, nem implique enriquecimento ilícito. A 

correção monetária referente à indenização por danos morais deve incidir 

a partir da data da publicação da sentença. Já os juros de mora, na 

hipótese de responsabilidade extracontratual, devem ser computados 

desde o evento danoso. (TJ-MG - AC: 10024101924678001 MG , Relator: 

Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 18/02/2014, Câmaras Cíveis / 9ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2014) 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. Na hipótese presente, infere-se que a parte requerida não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da parte 

requerente pode ser considerada moderada, se comparada a outras 

adversidades. A parte requerida é empresa de grande porte. Não há 

informações sobre a situação econômica da parte requerente. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Ademais, o pedido de 

reparação de danos materiais não merece prosperar, em razão da 

ausência de documentação que comprovem os gastos mencionados na 

inicial. Pelo exposto, decido pela procedência em parte da pretensão 

formulada na inicial, para: condenar a parte requerida pagar a requerente, 

a título de danos morais, R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir 

desta data, por se tratar de relação contratual. Decisão sujeita à 

homologação do 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. 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, 28 de fevereiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011714-08.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 8011714-08.2016.8.11.0055 Promovente: LUIS ALBERTO DE 

OLIVEIRA Promovido: 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, com fulcro no artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, é cabível o julgamento antecipado do 

feito. Presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, superada a preliminar 

suscitada, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: Em 

sua peça inicial, o autor aduz ter adquirido em 09/11/2015 um Smartphone 

da marca Motorola, modelo Moto XT1563, com 32 (trinta e dois) GB na loja 

Requerida, tendo efetuado o pagamento do montante de R$ 991,00 

(novecentos e noventa e um reais). Afirma que após 10 (dez) dias de uso, 

o aparelho apresentou funcionamento irregular sendo encaminhado a loja 

requerida e expedida ordem de serviço de com previsão de entrega do 

aparelho em 19/12/2016, sendo recebido pelo requerente em 28/12/2016. 

Aduz que em virtude de sua profissão não poderia ficar sem o aparelho 

celular razão pela qual solicitou da empresa promovida um aparelho 

reserva o que lhe foi negado, motivo pelo qual o promovente se viu 

obrigado a efetuar a compra de novo smartphone, tendo então pago o 

valor de R$ 2.299,00 (dois mil duzentos e noventa e nove reais). Afirma 

por fim que a promovida procedeu com a devolução do aparelho reparado, 

mas que, no entanto, estava sem qualquer dado do Requerente como os 

contatos e demais informações inerentes ao seu trabalho, bem como, o 

aparelho havia apresentado problemas em seu display, o qual não 

funcionava, e lhe ora devolvido aparelho “reparado” com a tela escurecida 

e ainda danificada, como também não procedeu com a devolução dos 

valores despendidos para a compra do smartphone. Requer o promovente 

a restituição do valor de R$ 2.299,00 (dois mil duzentos e noventa e nove 

reais) devidamente atualizado monetariamente desde a data de realização 

da compra conforme a nota fiscal e correspondente ao pagamento do 

produto que apresentou defeito e o qual não lhe fora devolvido, mediante 

previsão do inciso II, do § 1º do artigo 18 do CDC; a condenação da 

Requerida no pagamento de danos morais no importe de R$ 31.000,00 

(trinta e um mil reais) em razão da falha e má prestação dos serviços, 

acarretando danos à subjetividade do consumidor; o acolhimento do 

pedido a título de danos materiais no valor de R$ 991,00 (novecentos e 

noventa e um reais) em razão de gastos despendidos com a aquisição de 

novo aparelho. O promovido em sua defesa requer preliminarmente seja 

reconhecida a ilegitimidade passiva da requerida TELEFÔNICA BRASIL 

S/A. No mérito, de forma totalmente genérica, aduz que a parte autora não 

fez bom uso de seu aparelho, tampouco tomou os cuidados necessários 

para evitar danos a ele, não podendo agora alegar que a culpa é 
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exclusivamente das requeridas. Argumenta que considerando que o 

aparelho permaneceu por mais de trinta dias na assistência técnica a 

troca por um novo aparelho é de total responsabilidade do fabricante, que 

diante disso, não cabe à ora requerida ressarcir a parte autora pelo valor 

gasto na aquisição do aparelho defeituoso, tampouco do novo aparelho e 

que a requerida continuou ofertando os serviços normalmente e a parte 

autora fez uso dele, como se observa nos documentos anexos. Aduz 

ainda ausência de danos morais. Requerendo por fim a improcedência da 

ação. Ab initio, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela 

ré, uma vez que é inconteste que a ré está na cadeia de consumo, vez 

que o produto foi adquirido da promovida, afinal, na dicção do art. 34 do 

CDC, os fornecedores são responsáveis solidários por atos de seus 

prepostos ou representantes autônomos, mesmo àqueles que 

teoricamente são independentes, tendo em vista o fim comum, que é 

fornecer o produto. Passando a análise de mérito se verifica que a relação 

jurídica entre as partes é advinda de contrato de compra e venda de 

produto, estando sujeito aos ditames da legislação do Consumidor. 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. 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. Ademais, na dicção do art. 34 do CDC, os 

fornecedores são responsáveis solidários por atos de seus prepostos ou 

representantes autônomos, mesmo àqueles que teoricamente são 

independentes, tendo em vista o fim comum, que é fornecer o produto. 

Nesse panorama, de acordo com os elementos constantes nos autos, 

está patente que o reclamante adquiriu um aparelho celular junto a loja 

promovida e este veio a apresentar vicio de qualidade. O pedido objeto do 

presente processo está baseado no Direito comum, amparado pelo artigo 

186 do Código Civil de 2002, verbis: Art. 186: “Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” 

Convém ressaltar, também, que 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. Dessa forma, as 

pretensões do reclamante estão condicionadas à responsabilidade do 

fornecedor por vício do produto, razão pela qual passo a verificar se 

restaram configurados os elementos que possam fundamentar a 

obrigação de reparação de dano pelo alegado vício. Pois bem, da análise 

do feito entendo que razão não acompanha o Autor. Afinal, o autor relata 

que o aparelho esteve em assistência técnica de 19/11/2015 à 

28/12/2015, no entanto, não há nenhum documento comprovando que o 

aparelho foi devolvido sem dados (como alega em sua inicial), ou sem 

reparo (como alega em sua impugnação). Ou seja, se o aparelho 

apresentou novo vicio ou se o vicio de qualidade não foi reparado deveria 

o promovente encaminhá-lo novamente a assistência técnica ou ainda nem 

tê-lo retirado da mesma. Não podendo este juízo julgar a ermo, sem 

comprovação do alegado. Desta forma, não havendo vicio de qualidade 

comprovado não há se falar em restituição de valores, tampouco em 

restituição de valores despendidos na compra de outro aparelho celular 

enquanto o que apresentou vício de qualidade estava na assistência 

técnica, por total ausência de previsão legal neste sentido, sendo 

necessária a improcedência dos pedidos. Saliento ainda que, de acordo 

com os fatos narrados na exordial, não vislumbro vulneração a direito da 

personalidade do autor, tampouco de que tenha havido afronta à sua 

dignidade. Não há prova nos autos, mesmo que indiciária, de que tenha 

havido qualquer situação que ensejasse os danos morais pleiteados. 

Explico, não há menção a tratamento desonroso por parte da empresa ré, 

não houve lesão a honra objetiva do autor, do mesmo modo é inexistente 

afronta a honra subjetiva. É dizer, não se encontra demonstrada qualquer 

situação que possa ter subjugado algum dos direitos da personalidade do 

autor, como dito. Neste contexto, reputo inexistirem danos morais a ser 

compensado no presente caso, razão pela qual necessária é a 

improcedência da demanda. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO POR 

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos 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. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 19 de fevereiro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza 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 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, 19 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-82.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J D COMERCIO DE MARMORES E VIDROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA OAB - MT0016978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - PR0039162A (ADVOGADO)

 

Autos n. 8010116-82.2017.8.11.0055 Promovente: J D COMERCIO DE 

MARMORES E VIDROS LTDA - ME Promovido: TOKIO MARINE 

SEGURADORA 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 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, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, é cabível o julgamento 

antecipado do feito. Ademais, presentes os pressupostos de constituição 

e de validade do processo, bem como as condições da ação, superada a 

preliminar suscitada, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Alega a autora ser segurada Mitsubishi Outlander Gt 3.0 V6 Automático 

modelo 2015 fabricação 2014, veículo em nome da sócia da Requerente 

Sra. Delvani Lumertz Jose Vieira; Descrição item 02 – Mitsubishi L200 

Triton Hpe 3.5 Cd V6 Flex Automático modelo 2013 fabricação 2013; 

Descrição item 03 – VW Saveiro 1.6 Mi total flex 8v Ce modelo 2012 

fabricação 2011, com apólice de seguro nº 3120014147307. Afirma que o 

veículo sofreu um sinistro no final do mês de outubro de 2016 e que o 

veículo foi encaminhado à concessionária autorizada da marca mitsubshi a 

empresa J. C. Auto Motors, no entanto, a Requerida se negou a proferir a 

cobertura e não arcou com os custos do conserto. Requer a condenação 

da promovida nos danos materiais (reembolso) no valor de R$ 3.600,00 

(três mil e seiscentos reais), acrescidos de correção monetária e juros 

legais, contados desde o desembolso das despesas, bem como em danos 

morais no equivalente a 30 (trinta salários mínimos), que perfaz a quantia 

de R$ 28.110,00 (vinte e oito mil cento e dez reais). Em sua defesa a 
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promovida preliminarmente aduz inépcia da petição inicial quanto a falta de 

documentos obrigatórios à propositura da demanda. No mérito afirma que 

a Seguradora não pode ser onerada a cobrir riscos não contratados 

individualmente, justamente em virtude de cada cobertura contratada 

sofrer uma majoração do prêmio pago pelo Segurado à Seguradora, 

restando claro que o caso versa sobre eventual garantia contratada na 

Cobertura VIDROS, a qual não contempla qualquer cobertura para a luz de 

freio breakight do veículo segurado. Aduz que há cláusula contratual 

disposta na guia de serviços e que impede o desiderato da parte autora, 

pois trata-se de expressa exclusão contratual, conforme se depreende da 

cláusula 4.7 da Guia de Serviços. Requerendo por fim, a improcedência da 

ação. A priori deixo de acolher a preliminar de inépcia da inicial suscitada 

pela ré em razão de suposta ausência de documentos indispensáveis 

para a propositura da ação, isso porque é inequívoco que o autor juntou 

documentos que demonstram os fatos reclamados, o que indica, sem 

maiores digressões, existir documentação para propor a presente 

demanda. No mérito entendo pela parcial procedência do pedido autoral. A 

relação jurídica objeto destes autos caracteriza-se como relação de 

consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, 

que traz o conceito de consumidor em seu art. 2º, in verbis: "Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final. (...) § 2° Serviço é qualquer atividade 

fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as 

de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as 

decorrentes das relações de caráter trabalhista." A promovida como 

prestadora de serviços que é, está sujeita à responsabilidade objetiva, na 

forma do artigo 927, parágrafo único do CC, razão pela qual havendo falha 

nesta prestação de serviço necessário se faz a reparação. Nesse sentido 

é a doutrina de GUSTAVO TEPEDINO, HOLOISA HELENA BARBOZA e 

MARIA CELINA BODIN DE MORAES: “Com o intuito de não deixar 

desamparada a vítima, desenvolveram paulatinamente o novo sistema de 

responsabilização com base na teoria do risco, segundo a qual quem 

exerce determinadas atividades deve ser responsável também pelos seus 

riscos, independentemente de quaisquer considerações em torno do seu 

comportamento pessoal. A esta nova espécie de responsabilidade, 

fundada no risco, convencionou-se chamar responsabilidade objetiva, 

porque desvinculada da valoração da conduta do sujeito. São requisitos 

da responsabilidade objetiva: i) o exercício de certa atividade; ii) o dano; iii) 

o nexo de causalidade entre o dano e a atividade” (TEPEDINO, Gustavo e 

outros. Código Civil Interpretado, v. II, Ed. Renovar, p. 927) Apesar da 

alegação da promovida de que o pleito autoral trata de expressa exclusão 

contratual, tal alegação não merece guarida, pois, o requerente 

demonstrou que adquiriu o seguro incluindo o serviço de cobertura 

intitulado “vidros completos” em que consta a cobertura de lanternas 

auxiliares traseira (com função de luz) originais de fábrica – 

correspondente ao caso dos autos. Assim, necessária se faz a 

restituição por parte da promovida à promovente do valor de R$ 3.600,00 

(três mil e seiscentos reais), desembolsados pelo autor para conserto do 

veículo segurado. Argumenta ainda a parte autora que tanto o sócio que 

contratou com a Requerida, o Sr. José Vieira, quanto a sócia do qual o 

veículo sinistrado está registrado em seu nome, a Sra. Delvani Lumertz 

José Vieira, tiveram a honra lesionada, razão pela qual fazem jus ao dano 

moral pleiteado. Em verdade, o prejuízo moral é evidenciado pela dor e 

sofrimento ocasionados à vítima pelo evento danoso. 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, nº 525). De fato o nosso 

ordenamento jurídico permite a condenação por danos morais impostos a 

pessoa jurídica, no entanto, é preciso uma comprovação de danos à honra 

objetiva da empresa, algo que varia de caso a caso e que não restou 

demonstrado nestes autos. Afinal, não se pode confundir a pessoa física 

(sócios da empresa) com a pessoa jurídica. Cada uma detém de 

personalidade própria, razão pela qual não há se falar em condenação em 

danos morais quando a honra lesionada foi da pessoa física como bem 

afirmou a parte autora. A jurisprudência é neste sentido: "Dano moral. 

Pessoa jurídica. Configuração. Ausência. O dano moral, para a pessoa 

jurídica, não é exatamente o mesmo que se pode imputar à pessoa natural. 

Só a pessoa natural, obviamente, tem atributos biopsíquicos. Por isso, o 

dano moral para pessoa jurídica é o que envolve a imagem, o bom nome, a 

fama, a reputação, que são bens que integram o seu patrimônio. Hipótese 

em que não há prova do dano. Recurso do reconvindo a que se dá 

provimento" (TRT/SP, 11ª Turma, ACÓRDÃO Nº: 20101107956 , Juiz 

Relator: EDUARDO DE AZEVEDO SILVA, Data da publicação: 11-11-2010). 

Razão pela qual entendo pela improcedência do pedido de danos morais. 

3. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, contido na inicial, para o fim de: a) Condenar a 

promovida TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. a restituir à reclamante J D 

COMERCIO DE MARMORES E VIDROS LTDA – ME a importância de R$ 

3.600,00 (três mil e seiscentos reais) a título de danos materiais, sobre o 

qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

desembolso e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento, 

devendo, no entanto, efetuar o abatimento da franquia no valor de R$ 

150,00 (cento e cinquenta reais). b) Julgar Improcedente o pedido de 

danos morais. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos 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. Tangará da Serra/MT, 18 de fevereiro de 2018. Karla 

Paloma Busato Juiz Leigo 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, 18 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-37.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ISAQUE DOS SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT0012228A-O (ADVOGADO)

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 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 TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000317-37.2017.8.11.0055 REQUERENTE: ISAQUE DOS 

SANTOS DE OLIVEIRA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 

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, inciso I do NCPC. Preliminar 1 – 

Retificação do Polo Passivo A reclamada alega que é necessária alteração 

de seu nome para GOL LINHAS AÉREAS S/A, bem como apresentou os 

documentos pertinentes nesse sentido. Por isso, não há nenhum prejuízo 

à resolução da demanda, a alteração pode ser acolhida. 2- Incidência do 

Código do Consumidor A requerida suscita que neste caso não se aplica o 

Código de Defesa do Consumidor, no entanto, registra-se, que a 

prestadora de serviço público ao prestar o referido serviço aos 

consumidores, responde pela falha independente de culpa, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 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. Acrescente-se, ainda, o disposto 

no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor: 22. 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. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou 

parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas 

compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma 

prevista neste código. Deste modo, não há como afastar a incidência do 

Código de Defesa do Consumidor. Mérito Trata-se de ação indenizatória 
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proposta pela parte requerente Isaque dos Santos de Oliveira em desfavor 

de Gol Linhas Aéreas, objetivando o recebimento de indenização por 

danos morais e materiais, em virtude na falha na prestação do serviço, 

pois foi informado que poderia usar o serviço de transfer que sairia do 

aeroporto de Congonhas às 14h50 com destino ao aeroporto de 

Guarulhos, entretanto, ao tentar entrar no ônibus foi impedido pelo 

motorista, pois aquela condução seria de uso exclusivo para funcionários 

da empresa. Em decorrência deste motivo acabou perdendo o voo; 

necessitando adquirir nova passagem para chegar ao município de Cuiabá 

na data de 15.03.2017. Após cuidadosa análise dos fatos e documentos 

juntados à inicial e no decorrer da ação, tenho inexistir razão à parte 

promovente. Explico. Como dito acima, a parte requerente alega que foi 

informado pelos prepostos da ré que poderia utilizar do transfer que sairia 

do aeroporto de Congonhas às 14h50 com destino ao aeroporto de 

Guarulhos, no entanto, foi impedido pelo motorista. Para comprovar seus 

argumentos juntou e-mail que comprova a compra das passagens, 

comprovante do valor dispendido na utilização do Uber, troca de e-mail 

com a requerida narrando ocorrido e cópia da página da requerida 

informando o horário do transfer. Assim sendo, em que pese as 

alegações do requerente e a inversão do ônus da prova em seu favor, 

este não conseguiu produzir nenhuma prova no sentido que recebeu 

alguma informação de alguns preposto da requerida. Registra-se que, 

para corroborar com os fatos narrados na inicial seria necessário algum 

documento informando a disponibilidade do transporte no horário 

informado na inicial, a declaração de algum acompanhante, gravação de 

áudio com a preposta da requerida, o que inexiste nos autos. Com isso, 

não há que se falar em falha na prestação do serviço. Analisando os 

horários de disponibilidade do transfer, verifica-se, que tal meio de 

transporte está disponível nos seguintes horários: 05:30, 06:30, 07:30, 

08:30, 09:30, 10:30, 12:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30 

e 22:30. Ora, se o requerente teve o cuidado de acessar o site e fazer um 

print da tela que informa os horários do transporte entre aeroportos para 

ajuizar a presente ação, deveria ter adotado a mesma medida para saber 

a hora correta de saída do transfer Oportuno lembrar ainda que, cabe ao 

promovente apresentar o mínimo de provas que condizem com os fatos 

produzidos, ônus que lhe compete nos termos do art. 373, I do NCPC. 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA E INTERNET. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUTOR NÃO TRAZ AOS AUTOS 

PROVAS DE QUE EFETIVAMENTE HOUVE FALHA, NEM NÚMEROS DE 

PROTOCOLOS DE RECLAMAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO 

DESINCUMBE O AUTOR DE PROVAR MINIMAMENTE SUAS ALEGAÇÕES. 

ÔNUS DO AUTOR PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. 

ART. 333, I, CPC. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, CONFORME ART. 46 DA LEI 

9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 

71005001516, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Pedro Luiz Pozza, Julgado em 16/09/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71005001516 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 

16/09/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 18/09/2014) A inversão do ônus probandi, como preceitua o 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de 

eximir a requerente do dever de comprovar minimamente os fatos 

alegados na inicial. Neste contexto, no presente caso, não vislumbro 

razão a parte promovente, tendo em vista, a não comprovação dos fatos 

narrados e, portanto, o pedido deve ser julgado improcedente. Ante o 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da parte promovente, 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, da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se. Postas estas razões, 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. 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, 28 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000885-53.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO CAPISTRANO DA PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (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 TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000885-53.2017.8.11.0055 REQUERENTE: ENIO CAPISTRANO 

DA PENHA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos, etc. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 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. Preliminar. 1 – Retificação do Polo Passivo A reclamada alega 

que é necessária alteração de seu nome para Sky Serviços de Banda 

Larga Ltda, bem como apresentou os documentos pertinentes nesse 

sentido. Por isso, não há nenhum prejuízo à resolução da demanda, a 

alteração pode ser acolhida. Mérito. Aduz a parte reclamante que é 

assinante do plano “Sky Plus, bem como é detentor de 06 (seis) pontos de 

TV fechada, pelo valor de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais) mensais. 

Aduz também, que no mês de março/2017, em razão da grande 

quantidade de raios houve a queima do aparelho receptor, desse modo, 

procurou a requerida para troca do aparelho danificado, todavia a 

empresa não tinha outro aparelho com a mesma tecnologia, assim, a ré 

instalou aparelho diverso e sem a oferta do plano “Sky Plus”. Aduz ainda, 

que até o momento não houve a devida troca do aparelho, muito menos 

houve a incidência de desconto pelo uso de plano inferior do adquirido. 

Relata por fim, que a requerida bloqueou o sinal de transmissão em 

decorrência da falta de pagamento. Sendo assim, requer, ao final, a 

condenação da requerida em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos 

morais. 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. Sobre tais alegações, a requerida não apresentou nenhuma 

justificativa para a ausência na troca do produto, e tampouco, apresentou 

provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte 

requerente, descumprindo o ônus probatório do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Com efeito, restou evidente nos autos a danificação do produto, pois 

através das telas apresentada pela ré se pode ver que o requerente 

requereu o cancelamento dos serviços, em virtude da não realização da 

troca do receptor de sinal. Outrossim, a requerida em nenhum momento 

demonstrou a inadimplência do requerente a fim de justificar o bloqueio do 

sinal da TV a cabo. Portanto, inexistindo provas de fatores excludentes da 

responsabilidade civil com relação das falhas ocorridas, tenho que assiste 

razão a parte requerente. A lei consumerista estabelece como objetiva a 

responsabilidade contratual dos fornecedores de produtos e serviços (art. 

14), fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo 

aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do 

fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e 

vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa, sendo 

cabível, desse modo, a indenização dos seus clientes. Cumpre observar 

que a parte autora relata as diversas tentativas de solução 

amigavelmente, sem que se chegasse a solução esperada, sendo 

perceptível que a situação vivenciada pelo autor de modo comprovado não 

se limitou à meros aborrecimentos do cotidiano. Ora, configurada na 

hipótese dos autos a falha prestação do serviço, de sorte que a 

consequência é a caracterização do dano moral. Para o fim de se 

alcançar o quantum da fixação da indenização imprescindível o 

atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo 

a não se afastar da sua dúplice finalidade, que é não caracterizar o 

enriquecimento ilícito de quem é indenizado e nem assim deixar de impor o 

caráter pedagógico ao ofensor. Nesse passo entendo satisfatória a 

fixação do dano moral experimentado pela parte no montante de R$ 

3.000,00 (três mil reais). Deixo de determinar o cancelamento de todos os 

registros de assinatura em nome do autor, tendo em vista que das telas 
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juntadas pela ré se pode verificar que o plano contratado encontra-se 

cancelado a pedido do requerente na via administrativa. Posto isso, decido 

pela parcial procedência da pretensão inicial, para: condenar a requerida a 

pagar ao requerente R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescido de 

juros de 1% ao mês, contados da citação. 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. 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, 28 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001358-39.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE DE MELO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17445/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 DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001358-39.2017.8.11.0055 Reclamante: ODETE DE MELO RODRIGUES 

Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, em conformidade com o art. 355, inciso I do Código 

de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por ODETE DE MELO RODRIGUES em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese 

a autora alega que no dia 25 de outubro de 2016 houve uma queda na 

energia elétrica e que só foi solucionada após vários protocolos e ida ate 

a agência de Tangara da Serra, perdurando a falta de energia por mais de 

48horas. Afirma que a principal produção da propriedade é o 

beneficiamento de mandioca e que a família da requerente, descasca, 

embala e congela as mandiocas e entregam nos supermercados da cidade 

e região. Aduz que com a falta de energia que durou mais de 48 horas, 

800 (oitocentos) quilos de mandioca descascada foram perdidas, pois já 

estavam descascadas e embaladas dentro dos freezers sendo 

congeladas, e, com a falta de energia isso não foi possível, vindo os 

produtos a apodrecerem, por serem produtos perecíveis e não poderem 

ser tirados do solo e conservados por vários dias sem refrigeração. 

Continua relatando que apesar do pedido administrativo de indenização 

pelos danos materiais sofridos, o seu pedido foi indeferido, razão pela 

qual propõe a presente ação para fins de condenação da empresa ré em 

DANOS MATERIAIS, no importe de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) 

e MORAIS, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A promovida em 

sua defesa rebate a alegação da autora aduzindo que CONCESSIONÁRIA 

NÃO REGISTROU OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO NA UC 

DE Nº 7321880 NA DATA INFORMADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

DE RESSARCIMENTO DE DANOS, QUAL SEJA, 25/10/2017, motivo pelo 

qual não pode ser responsabilizada pelos danos que diz ter suportado a 

autora. Requerendo, por fim, a improcedência da ação. 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 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. 

Pois bem, no mérito entendo que parcial razão assiste à reclamante, afinal 

demonstrou de forma efetiva que permaneceu por dias sem fornecimento 

de energia elétrica, mediante inúmeros protocolos de reclamação, 

protocolos estes que não foram impugnados pela reclamada. A 

responsabilidade objetiva in casu deve ser reconhecida e assim, devida a 

indenização pelos danos materiais no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e 

oitocentos reais), com o perecimento do produto que seria comercializado 

pela promovente. Este, aliás, é o entendimento desta Corte Estadual, 

conforme se depreende dos seguintes julgados em casos análogos: 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. 

QUEDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERDA DE 

QUALIDADE DE FUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEXO 

CAUSAL CARACTERIZADO. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. 

CASO CONCRETO. 1. A responsabilidade civil da demandada é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, somente isentando-se da responsabilidade 

quando comprovada qualquer das excludentes constantes do §3º do 

artigo supracitado, ou seja, a existência de culpa exclusiva da vítima ou 

inexistência de defeito sobre o serviço prestado. 2. Aplicabilidade do 

Código de Defesa do Consumidor ao pequeno produtor rural que, ainda 

que não destinatária final do produto ou serviço, encontra-se em situação 

vulnerabilidade frente ao fornecedor. Mitigação da teoria finalista. 

Precedentes do STJ. 3. Havendo demonstração nos autos de que a parte 

autora sofreu prejuízos com a queda de energia elétrica em sua 

propriedade, nos termos do laudo que constatou e quantificou tal prejuízo, 

deve ser mantida a condenação. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação 

Cível Nº 70066222704, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 30/09/2015) A prestação do 

serviço público adequado é uma obrigação da concessionária e um direito 

do usuário, devendo àquela tornar o contrato exequível por sua conta e 

risco. A Lei n.º 8.987/95 que regulamenta o regime de concessão e 

permissão de serviços públicos preconiza que: "Art. 6.º. Toda concessão 

ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno 

atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas 

pertinentes e no respectivo contrato. § 1 Serviço adequado é o que 

satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e 

modicidade das tarifas. § 2 A atualidade compreende a modernidade das 

técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem 

como a melhoria e expansão do serviço. (grifei). E o art. 31 da mesma Lei 

arrola entre os encargos da concessionária: "Art. 31. Incumbe à 

concessionária: I - prestar serviço adequado, na forma prevista nesta Lei, 

nas normas técnicas aplicáveis e no contrato; II - manter em dia o 

inventário e o registro dos bens vinculados à concessão; III - prestar 

contas da gestão do serviço ao poder concedente e aos usuários, nos 

termos definidos no contrato; IV - cumprir e fazer cumprir as normas do 

serviço e as cláusulas contratuais da concessão; V - permitir aos 

encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer época, às obras, 

aos equipamentos e às instalações integrantes do serviço, bem como a 

seus registros contábeis; VI - promover as desapropriações e constituir 

servidões autorizadas pelo poder concedente, conforme previsto no edital 

e no contrato; VII - zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação 

do serviço, bem como segurá-los adequadamente; (...)". Se a 

concessionária não atendeu ao ônus contratual que lhe competia, 

decorrente da concessão, de conservar e zelar pelos bens vinculados a 

prestação de seu serviço, responde objetivamente perante o consumidor 

pela falta de prestação adequada do serviço. O Código Consumerista 

disciplina que o: "Art. 14. 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. § 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". Tal dispositivo alberga a 

responsabilidade objetiva onde o prestador do serviço responde 

independente de culpa, bastando a aferição da existência da conduta, do 

resultado e nexo causal entre ele e o causador do dano, haverá o dever 

de indenizar o consumidor. O Código de Defesa do Consumidor fixou em 

regra a responsabilidade objetiva, pois os riscos da atividade devem ser 

suportados por quem presta o serviço, dando garantias de que ele seja 

seguro e eficiente. Ademais, não se olvide que a ré é concessionário de 

serviço público e nos dizeres do art. 37, § 6 da Constituição Federal: "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 no caso de dolo ou culpa". A empresa que desempenha 

atividade de risco e, sobretudo, colhe lucros desta, deve responder pelos 

danos que eventualmente ocasione a terceiros, independentemente da 

comprovação de dolo ou culpa em sua conduta. A ré é responsável não 

só pela geração da energia, mas também pela transmissão segura e 

eficiente da mesma, razão porque a lei amparou tal atividade à luz da 

responsabilidade objetiva diante do risco a ela inerente, já que a 

concessionária de energia deve manter as medidas necessárias de 

conservação e segurança da rede para não causar danos aos 

consumidores. Entendo devidos os danos morais por todo o ocorrido, 

depreendendo dos fatos narrados nos autos que estes geraram dano de 

ordem extrapatrimonial à reclamante. 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$ 4.000,00 (quatro 

mil reais). 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO PELA PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial para: a) CONDENAR a parte 

Reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

indenização por danos morais à promovente ODETE MELO RODRIGUES, 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC a contar da sentença e 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; b) CONDENAR a parte 

Reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ao pagamento do valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) a título 

de indenização por danos materiais à promovente ODETE MELO 

RODRIGUES corrigidos monetariamente pelo índice do INPC a contar da 

sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso. Por 

consequência, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, julga-se extinto o 

processo com resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o presente projeto de 

sentença à apreciação do MM. Juiz de Direito. Tangará da Serra/MT, 28 de 

fevereiro de 2018. KARLA PALOMA BUSATO Juíza 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, 28 de fevereiro de 2018. . ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010662-74.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MASSAROLI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (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 JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010662-74.2016.8.11.0055 REQUERENTE: MASSAROLI & CIA 

LTDA - EPP REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório. 

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 que contratou os serviços de telefonia 

fornecidos pela parte Reclamada; aduz ainda, que a Requerida lançou 

faturas em valores superiores do contratado e requer repetição indébito 

dos valares pagos indevidamente e indenização por danos morais. Da 

análise do conteúdo probatório constante dos autos tenho que razão não 

assiste à parte autora. No entanto, em que pese às afirmações da 

Reclamante, esta não informa, quais os serviços que entende que são 

cobrados indevidamente pela Reclamada. Não há como deferir a tutela 

pretendida uma vez que inexiste nos autos elementos capazes de 

corroborar os pedidos da parte autora. Anoto que a circunstância de 

existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do 

ônus da prova, a qual, também não é absoluta, pois, para tanto, 

necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou 

a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não 

verifico no presente caso. Nessa esteira, a reclamação em epígrafe 

desafia a improcedência. Segue a jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO. FALTA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 269-I, CPC. DOUTRINA. 

RECURSO PROVIDO. I - A insuficiência ou falta de provas acarreta a 

improcedência do pedido, não a extinção do processo sem julgamento de 

mérito. II - Como doutrina Humberto Teodoro Júnior, "o juiz não pode 

eternizar a pesquisa da verdade, sob pena de inutilizar o processo e de 

sonegar a Justiça postulada pelas partes". Assim, "se a parte não cuida 

de usar das faculdades processuais e a verdade real não transparece no 

processo, culpa não cabe ao juiz de não ter feito a Justiça pura, que, sem 

dúvida é a aspiração das partes e do próprio Estado. Só às partes, ou às 

contingências do destino, pode ser imputada semelhante deficiência". III - 

Esta Turma, em caso que também teve seu pedido julgado improcedente 

por falta de provas (STJ - REsp: 330172 RJ 2001/0066393-6, Relator: 

Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 

18/12/2001, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 22.04.2002 p. 

213RDTJRJ vol. 58 p. 98RSTJ vol. 158 p. 409) Nessa esteira, a reclamação 

em epígrafe desafia a improcedência. 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 advocatícios (art. 54 e 

55 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 
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18 de fevereiro de 2018 Angelo Judai Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001507-35.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROGELIO FERREIRA RAMOS (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)

 

Autos n. 1001507-35.2017.8.11.0055 Autor: Rogelio Ferreira Ramos Ré: 

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 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). Verifico que há, por parte do autor, pedido de 

desistência da tutela jurisdicional pleiteada (cf. ID n. 11753722). Todavia, 

deixo de acolhê-lo, tendo em vista a dicção do enunciado de n. 90 do 

FONAJE, in verbis: 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 (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). (grifo nosso) Neste 

ínterim, compulsando os autos, inclusive analisando a defesa apresentada 

pelo promovido e documentos ali acostados vislumbro no presente litígio a 

existência de litigância de má-fé por parte da autora, frente à notória 

alteração na realidade dos fatos, o que dá ensejo à sua condenação, nos 

termos dos arts. 79 e 80, II do Código de Processo Civil. Ademais, afasto a 

preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pela ré por entender 

ser legitimo o direito de ação do autor no presente caso porque não é 

necessário requerimento administrativo como pressuposto objetivo do 

citado direito, salvo exceções definidas na Constituição da República e 

entendimentos jurisprudenciais pontuais. Afirmar o contrário é obstar o 

acesso à Justiça de forma desarrazoada, o que violaria a Constituição da 

República (cf. art. 5º, inc. XXXV). Outrossim, presentes os pressupostos 

de constituição e de validade do processo, bem como as condições da 

ação, e superada a preliminar suscitada, inexistindo nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Vejamos: 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. Depreende-se dos autos que a parte autora 

foi negativada por ordem da ré, por dívidas que perfazem o total de R$ 

178,21 (cento e setenta e oito reais e vinte e um centavos), como prova 

certidão de restrição anexa aos autos (cf. ID n. 10962968). Todavia, 

afirma peremptoriamente a parte autora que desconhece a dívida em 

questão, por não ter contratado o serviço prestado pela 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, 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 a realização do negócio jurídico entre as partes, 

inclusive junta cópia do contrato de adesão devidamente assinado pelo 

autor (cf. ID n. 11750482 e 11750459) – assinatura semelhante a juntada 

ao petitório inicial, frise-se. Bem como junta diversas faturas com 

descrição dos serviços prestados e extrato de ligações. 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 semelhantes a olho nu[5]. Por fim, consigno 

que o endereço constante no contrato entabulado entre as partes é 

exatamente o mesmo informado na petição inicial, razão pela qual se 

reforça a verossimilhança das alegações da empresa ré. 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) (grifo inexistente no original). Ante o 

exposto, 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, o posterior cancelamento do 

serviço e, por consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de 

inadimplentes, se conclui que a ré atuou legitimamente, na forma do art. 

188, inc. I do CC, não praticando qualquer ilícito no presente caso. Por fim, 

ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos 

termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por 

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, opino por 

reconhecer a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, 

condeno ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa, com fulcro no artigos 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[6], tal qual pleiteado em sede de 

preliminar de mérito. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 16 

de fevereiro de 2017. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos. 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, 16 de fevereiro de 2017. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 
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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. 

[5] [...] “A presunção de veracidade dos fatos alegados, pelo autor em 

razão da revelia do réu conseqüência da revelia do réu é relativa, 

podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos autos, de acordo 

como livre convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros 

Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a 

perícia para análise de assinatura porque visivelmente idêntica à 

constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no 

contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte por meio 

de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever de 

indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015) (grifo nosso). [6] 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001506-50.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROGELIO FERREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001506-50.2017.8.11.0055 Autor: Rogelio Ferreira Ramos Ré: 

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 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). Verifico que há, por parte do autor, pedido de 

desistência da tutela jurisdicional pleiteada (cf. ID n. 11749717). Todavia, 

deixo de acolhê-lo, tendo em vista a dicção do enunciado de n. 90 do 

FONAJE, in verbis: 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 (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). (grifo nosso) Neste 

ínterim, compulsando os autos, inclusive analisando a defesa apresentada 

pelo promovido e documentos ali acostados vislumbro no presente litígio a 

existência de litigância de má-fé por parte da autora, frente à notória 

alteração na realidade dos fatos, o que dá ensejo à sua condenação, nos 

termos dos arts. 79 e 80, II do Código de Processo Civil. Outrossim, 

presentes os pressupostos de constituição e de validade do processo, 

bem como as condições da ação, e inexistindo preliminares a tratar, 

nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a 

serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: 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. Depreende-se dos autos que a parte 

autora foi negativada por ordem da ré, por dívidas que perfazem o total de 

R$ 358,61 (trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos), 

como prova certidão de restrição anexa aos autos (cf. ID n. 10962600). 

Todavia, afirma peremptoriamente a parte autora que desconhece a dívida 

em questão, por não ter contratado o serviço prestado pela 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, 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 a realização do negócio jurídico entre as partes, 

inclusive junta cópia do contrato de adesão devidamente assinado pelo 

autor (cf. ID n. 11746262, 11746266, 11746270, 11746275) – assinatura 

semelhante a juntada ao petitório inicial, frise-se. 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 semelhantes a olho nu[5]. Por fim, consigno que o 

endereço constante no contrato entabulado entre as partes é exatamente 

o mesmo informado na petição inicial, razão pela qual se reforça a 

verossimilhança das alegações da empresa ré. 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) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, 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, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, na forma do art. 188, inc. I do CC, não praticando 

qualquer ilícito no presente caso. Por fim, ainda, analisando as provas 

trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela ré, resta 

caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente 

afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, opino por reconhecer a 
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litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, condeno ao 

pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da causa, com fulcro no artigos 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e 

Enunciado 136 FONAJE[6], tal qual pleiteado em sede de preliminar de 

mérito. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 16 de fevereiro de 

2017. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos. 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, 16 de fevereiro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [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. [5] [...] “A presunção 

de veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da revelia do réu 

conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a outra 

circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso). [6] 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001397-36.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONZAGA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 
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Autos n. 1001397-36.2017.8.11.0055 Autora: ANTONIO GONZAGA DOS 

SANTOS Ré: BANCO BRADESCO SA 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. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA E OBRIGAÇÃO DE FAZER E AINDA, 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ANTONIO 

GONZAGA DOS SANTOS em face de BANCO BRADESCO SA. 

Inicialmente, afasto a preliminar de inépcia da inicial suscitada pela ré em 

razão de suposta ausência de comprovante de residência em nome do 

autor, isso porque é inequívoco que em documento juntado pelo autor - 

passe livre emitido pela Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - há 

indicação de endereço do autor, inclusive, apontado nos cadastros da ré. 

O que indica, sem maiores digressões, o domicilio do autor nesta comarca. 

De igual modo afasto a preliminar de ausência de interesse de agir 

suscitada pela ré por entender ser legitimo o direito de ação do autor no 

presente caso, porque não é necessário requerimento administrativo como 

pressuposto objetivo do citado direito, salvo exceções definidas na 

Constituição da República e entendimentos jurisprudenciais pontuais. 

Afirmar o contrário é obstar o acesso à Justiça de forma desarrazoada, o 

que violaria a Constituição da República (cf. art. 5º, inc. XXXV). Outrossim, 

presentes os pressupostos de constituição e de validade do processo, 

bem como as condições da ação, superadas as preliminares suscitadas, 

nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a 

serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: 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. Depreende-se dos autos principais que a 

parte autora foi negativada por ordem da ré, por dívidas que perfazem o 

montante de R$ 102,46 (cento e dois reais e quarenta e seis centavos), 

referente ao contrato N° EC27722651968, como prova certidão de 

restrição anexa aos autos. Todavia, afirma peremptoriamente a parte 

autora que desconhece a dívida em questão, por não ter contratado o 

serviço prestado pela 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 é titular de uma conta bancária junto ao 

promovido, conta esse onde por meio do uso de cartão e senha a 

promovente realizou a contratação de um empréstimo e que o restritivo do 

reclamante refere-se a empréstimo feito no caixa eletrônico com cartão, 

senha de seis dígitos e dispositivo de segurança, conforme tela 

demonstrativa e extrato. Aduz ainda UM EMPRÉSTIMO EFETUADO EM 

28/08//2013 NO VALOR DE R$ 500,00 DIVIDIDO EM 6X102,46 ONDE A 

CLIENTE NÃO PAGOU NENHUMA PARCELA. O EMPRÉSTIMO FOI 

REALIZADO VIA CAIXA ELETRÔNICO, CUJOS VALORES FICAM À 

DISPOSIÇÃO DO CLIENTE E SÃO ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO USO DE 

CARTÃO DE CHIP + SENHA DE 6 DÍGITOS + CARTÃO NUMÉRICO (CHAVE 

DE SEGURANÇA). 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 demonstrou nos 

autos a realização do negócio jurídico entre as partes e que foi totalmente 

ignorado pelo autor em sua inicial e impugnação, juntou todo o extrato 

bancário demonstrando a relação entre as partes por meio de conta 

corrente ativa e movimentada em nome do autor, método probatório 

suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da citada relação 

jurídica. Entendo que havendo contrato firmado entre as partes, falacioso 

se mostra a legação da autora de que “desconhece a dívida em questão”, 

assim, estando demonstrada 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 
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CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, 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, o posterior cancelamento do serviço 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. Por 

fim, ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos 

termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, contido na inicial. Sem custas 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 [1] 

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. [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 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, 28 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE TANGARÁ 

DA SERRA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS Autos n. 

1001452-84.2017.8.11.0055 Autor: FLAVIO MOREIRA GOMES Ré: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. 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 foi surpreendido 

com a informação de pendências financeiras indevidas em seu nome, 

sendo a Reclamada suposta credora do valor de R$ 1.929,97 (um mil 

novecentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos), 

disponibilizado em 13/03/2017. Afirma que não contratou com a promovida, 

motivo pelo qual pleiteia a declaração de inexistência dos débitos, 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 não houve falha na 

prestação de serviço do Banco Réu, afirmando que o valor que está 

sendo cobrado é decorrente do inadimplemento do débito oriundo da 

relação jurídica estabelecida entre as partes, razão pela qual a parte 

demandada requereu a negativação em comento para o órgão de restrição 

de crédito. 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 (não há juntada do contrato 

entabulado entre as partes e documentos pessoais do autor apresentados 

quando da contratação). Neste ínterim, entendo que no presente caso 

pode ter ocorrido fraude perpetrada por falsário, razão pela qual imperiosa 

é a declaração de inexigibilidade do referido débito. No entanto, 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102081/3/2018 Página 208 de 477



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, que 

perfaz a monta de R$ 1.929,97 (um mil novecentos e vinte e nove reais e 

noventa e sete centavos); 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, 09 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, 09 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8012345-49.2016.8.11.0055 REQUERENTE: DAIANE ANGELICA 

RONSONI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Daiane Angélica Ronsoni ajuizou a presente 

ação de obrigação de fazer c/c danos morais e matérias em desfavor de 

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, aduzindo, em síntese, 

que construiu um condomínio, na modalidade salas comercias. Para tanto, 

contratou um técnico habilitado para elaboração do projeto técnico de 

expansão da rede elétrica, cujo foi aprovação pela requerida, entretanto, 

com a ressalva de “necessidade de reforço”, que refere-se a instalação 

de um transformador trifásico de 75KVA 13.8KV e extensão de rede 

trifásica de 117 metros de cabo compacta. Aduz também, que o custo da 

obra e materiais ultrapassa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), custo 

este que a requerida está lhe transferindo. Em sua defesa a requerida 

disse ter identificado a necessidade de obra em via pública para 

atendimento da carga prevista no projeto, cuja responsabilidade financeira 

para a execução da obra é total da requerente, em tendo vista que imóvel 

é um condomínio privado, não se enquadrando em conjunto habitacional 

urbano de interesse social ou para fins fundiários, portanto, não se 

enquadra aos empreendimento de múltiplas unidades descritas no artigo 

47 da Resolução 414/2010 da ANEEL. A requerente apresentou 

impugnação ratificando os termos iniciais. Relatei Suscintamente. 

Fundamento e Decido. Preliminarmente 1 -Da Audiência de Instrução e 

Julgamento Embora a parte autora tenha requerido na audiência de 

conciliação a designação de audiência de instrução julgamento, considero 

por desnecessária, pois todos os fatos já foram devidamente esclarecidos 

através da documentação apresentadas pelas partes, o que autoriza o 

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

Processo Civil. Ademais, não configura cerceamento de defesa quando o 

magistrado entende que as provas existentes nos autos são suficientes a 

formação de seu convencimento e julgamento, de modo que é 

desnecessária a dilação probatória. Nestes termos, rejeito o pedido de 

designação de audiência de instrução julgamento. 2 - Da competência dos 

Juizados Especiais Alega a reclamada incompetência do Juizado, visto 

que a demanda exige prova pericial complexa. Os elementos constantes 

nos autos, em concurso com as alegações das partes são suficientes 

para o deslinde da controvérsia, assim, não há necessidade de realização 

de perícia para o deslinde da controvérsia. Destarte, rejeito a preliminar em 

epígrafe. Mérito. A questão a ser apreciada na presente sentença 

resume-se à legalidade ou não do fornecimento de energia elétrica, a qual 

necessita a autora para o consumo no seu empreendimento. No ponto, 

relata que in loco existia uma residência, que utilizava o fornecimento de 

energia elétrica prestada pela requerida, todavia, resolveu construir um 

condomínio, na modalidade salas comerciais. Após, a construção e 

elaboração do projeto de rede elétrica, qual foi aprovado com a ressalva 

de “necessidade de reforço”, que consiste na instalação de um 

transformador trifásico de 75KVA 13.8KV e extensão de rede trifásica de 

117 metros de cabo compacta. Quanto da contestação, relatou que os 

custos desta obra devem ser custeados pela requerente, uma vez que se 

trata de condomínio particular. Pois bem. A Resolução 414/2010 da ANEEL, 

tratou da presente questão em seu artigo 48, na qual regulamentou as 

condições para atendimento com redes de energia elétrica nos 

parcelamentos de solo para fins urbanos e dispôs que as 

Concessionárias de Energia Elétricas não são responsáveis pelos 

investimentos de infraestrutura básica das redes de instalações de 

distribuição de energia elétrica destinadas à regularização fundiária de 

interesse específico e ao atendimento dos empreendimentos de múltiplas 

unidades consumidoras. Veja-se: “Art. 48. A distribuidora não é 

responsável pelos investimentos necessários para a construção das 

obras de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia 

elétrica destinadas à regularização fundiária de interesse específico e ao 

atendimento dos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras 

não enquadrados no art. 47” Sendo assim, a Concessionária de Energia 

Elétrica ao imputar a requerente os custos da expansão da rede elétrica 

apenas agiu em estrito cumprimento da norma imposta, pois caso 

contrário, o poder concedente poderia lhe imputar alguma sanção, em 

razão da ausência de amparo legal na faculdade de custear os gastos de 

infraestrutura. Cabe dizer, que a parte autora ao dar início ao 

empreendimento não obrou no zelo necessário, se utilizaria de rede 

elétrica em demasia como é o caso, deveria verificar junto à demandada 

qual procedimento deveria proceder, o que deixou por fazer por último. 

Ademais, entendo que é indevida a imputação dos valores para 

elaboração da rede energia elétrica, necessária a viabilizar loteamento 

urbano, em tela, condomínio na modalidade salas comerciais. Isto porque a 

imputação de valores caracterizaria enriquecimento injustificado, já que a 

requerente deve repassar os custos da edificação no momento da 

comercialização das salas. Em caso semelhante, já se decidiu: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - RESSARCIMENTO DE VALOR 

UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - 

INVIABILIDADE - LOTEAMENTO PARTICULAR - RESPONSABILIDADE DO 

LOTEADOR - ART. 5º, § 2º, DA LEI N. 6.766/76 - RECURSO PROVIDO.A 

implementação de infraestrutura, dentre elas a construção de rede de 

energia elétrica, em loteamento urbano particular é de responsabilidade do 

loteador, portanto não cabe à concessionária ressarcir os gastos 

realizados com esse empreendimento. (Ap 42683/2014, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015) Portanto, a responsabilidade 

pela implementação das obras para ligação de energia elétrica no 

condomínio mencionado na inicial não é da requerida, mas do requerente, 

de modo que nada justifica a cobrança pleiteada. Isto posto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial. Decisão sujeita à homologação do 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. 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, 
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arquivem-se, com as baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 28 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000755-63.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERINALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONI CEZAR CLARO OAB - MT0020186A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000755-63.2017.8.11.0055 REQUERENTE: JOSE ERINALDO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 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, inc. I do CPC. Pleiteia a parte 

reclamante indenização por danos morais e repetição de indébito, pela 

cobrança indevida, tendo em vista que contratou os serviços telefônicos 

mediante plano controle no valor mensal de R$ 49,00, contudo, no mês de 

julho/2017 ao dirigir-se até uma casa lotérica descobriu a existência de um 

débito no valor de R$ 327,49 (trezentos e vinte e sete reais e quarenta e 

nove centavos), o qual foi adimplido. A reclamada, em sede da 

contestação afirma que não praticou qualquer ato ilícito capaz de 

configurar os danos morais pleiteados pela parte reclamante, haja vista 

que o plano do requerente foi extinto e, por sua vez, foi disponibilizado 

outro plano com mais benefícios. 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 do reclamante, em 

virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, conquanto 

tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação 

por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

autorização da migração do plano de telefonia da parte autora, tais como, 

contrato assinado pelo reclamante com cópia de documentos pessoais e 

comprovante de endereço, ou até mesmo gravação de solicitação pelo 

atendimento do SAC da empresa. Infere-se, portanto, que houve falha no 

sistema da reclamada, que indevidamente alterou o plano da parte autora 

para outra modalidade diversa da contratada, e com isso gerou débitos 

ilegítimos. Quanto ao pedido de danos materiais entendo que comporta 

parcial acolhimento, visto que, ao invés de pagar o valor de R$ 49,00 

(quarenta e nove reais), da franquia do plano controle, o requerente teve 

que pagar o valor de R$ 327,49 (trezentos e vinte e sete reais e quarenta 

e nove centavos), ou seja, R$ 278,49 (duzentos e setenta e oito reais e 

quarenta e nove centavos), a mais que o valor contratado. Sendo que tal 

valor deverá ser restituído em dobro, por se tratar de cobrança 

manifestamente indevida, nos termos do art. 42, do CDC. A parte 

requerente pleiteia, ainda, indenização a título de danos morais. Apesar do 

aborrecimento pelo qual a parte requerente passou, não tem ele a 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que não há 

provas que o pagamento da cobrança indevida encaminhada pela parte 

requerida lhe causou qualquer prejuízo além dos patrimoniais. A parte 

requerente não foi submetida a constrangimento, não sofreu humilhação, 

não teve seu nome ou sua honra maculada, ou seja, não teve violado 

nenhum de seus atributos da personalidade. Outrossim, o requerente não 

teve seus dados inscritos no cadastro de mal pagadores, não teve os 

serviços de telefonia suspensos, além do mais estava a sua disposição 

todos os benefícios concedidos com mudança do plano de modo unilateral. 

Trata-se, portanto, de um dissabor que, apesar de indesejável, não causa 

um abalo significativo na esfera íntima da vítima e, portanto, não pode dar 

ensejo à indenização por danos morais, sob pena de banalização do 

nobre instituto. É assente na jurisprudência que o instituto do dano moral 

não pode ser banalizado. Sobre o tema, confira-se excerto da seguinte 

ementa: (...) sabe-se que a aferição de dano moral deve ser feita com 

cautela, para que o mesmo não seja banalizado, afastando-se da sua 

verdadeira razão de existir, que é coibir as injustas e gratuitas agressões 

que violam a intimidade, a vida privada, a honra ou imagem das pessoas, 

bens esses de valor inestimável e com a devida proteção dada pela Carta 

Magna CF, art. 5º, inc. X (Apelação Cível nº 0034565-25.2009.8.10.0000 

(105415/2011), 4ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Anildes de Jesus 

Bernardes Chaves Cruz. j. 22.08.2011, unânime, DJe 01.09.2011). Pelo 

exposto, decido pela procedência em parte da pretensão formulada na 

inicial, para: a) declarar a inexistência do débito mencionado na inicial; b) 

determinar que a reclamada restituía a reclamante o valor de R$ 556,98 

(quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos), referente 

ao valor pago a maior, já em dobro, corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir de cada desembolso, e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir 

da citação. Decisão sujeita à homologação do 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. 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, 28 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001425-04.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE PERINAZZO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000943-56.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELI ELISBAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMILTON ALVES DE SOUZA OAB - MT0018940A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT0012919A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A sentença proferida no ID 11752562 não se refere à causa em 

discussão nos autos. Assim, determino à Secretaria deste Juízo que 

risque imediatamente o andamento proferido no ID 11752562, remetendo 

os autos conclusos novamente para sentença. Cumpra-se. Tangará da 

Serra-MT, 28 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000499-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENETE FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a alegada urgência, verifico pelos documentos 

acostados à inicial que tudo indica ser possível sejam amealhados 

melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, para 

melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja deferida, que o 

seja de forma que as providências sejam consentâneas com o quadro 
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clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas nuances, que seja 

colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, o pronunciamento 

do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata 

sobre a implantação do Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização dos presentes autos, 

encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais expedita (malote digital 

ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante da petição inicial. Sem prejuízo, DETERMINO, nos termos do art. 

1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o 

representante judicial dos reclamados, a fim de que, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo da petição 

inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, e com a informação do 

NAT, ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos 

para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 28 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000155-08.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Indefiro o pedido de bloqueio de ID 11877423, uma vez que 

sequer há determinação judicial para os reclamados fornecerem o 

procedimento requerido na inicial. Proceda-se a Secretaria a juntada do 

parecer do NAT, remetendo-se os autos conclusos, COM URGÊNCIA, para 

análise do pedido liminar. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Tangará da 

Serra-MT, 28 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010740-44.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME ALVES VIANNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT0010907A-O 

(ADVOGADO)

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIS GOUVEIA (EXECUTADO)

WAGNER ROBERTO GOUVEIA (EXECUTADO)

NOVA TGA - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ADEMIR DOMINGUES MARTINEZ (TERCEIRO INTERESSADO)

GILMAR MENDES DE PAULA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento dos presentes autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000443-53.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDA RIBEIRO DO AMARAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. CLARINDA RIBEIRO DO AMARAL ajuizou a presente ação de 

obrigação de fazer com pedido de medida de urgência em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, 

para que seja determinado aos reclamados o fornecimento de 

medicamentos descritos na inicial em razão de sua situação peculiar de 

saúde e da impossibilidade financeira de arcar com a aquisição periódica 

do fármaco. Conforme expõe na inicial, a reclamante foi diagnosticada com 

Artrite, tendo-lhe sido prescrito o uso dos medicamentos Condress e 

Condroflex Sachê que são de alto custo e não foram fornecidos pelos 

reclamados por intermédio do Sistema Único de Saúde. Por essas razões, 

fundamentado em dispositivos da Constituição Federal e legislação 

infraconstitucional, afirma ter o Estado, lato sensu, o dever de 

fornecimento do mencionado medicamento e requer, em razão da urgência 

própria ao caso, o deferimento de medida liminar inaudita altera parte, 

compelindo os reclamados a fornecê-los, por tempo indeterminado, sob 

pena de bloqueio. Instado a se manifestar o NAT elaborou parecer técnico 

informando apenas que os medicamentos não são fornecidos pelo SUS. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante do pronunciamento do NAT, no sentido de 

que os medicamentos não estão contemplados em lista do SUS, seria o 

caso de aplicar a decisão proferida nos autos do REsp 1.657.156, que 

determinou a suspensão de todas as ações individuais ou coletivas que 

tratam sobre a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos nessa 

situação. Porém, conforme ressalvado pelo próprio relator do referido 

recurso, e na esteira do que prevê o art. 314 do CPC, a suspensão não 

impede a apreciação de atos urgentes, que é o caso dos autos, conforme 

consta dos documentos colacionados à inicial. Por essa razão, passo à 

apreciação da tutela de urgência invocada. Conforme consta do exórdio e 

dos documentos a ela acostados, a reclamante apresenta diagnóstico de 

Artrite que, conforme demonstrado na inicial, precisa de tratamento 

adequado o que só é possível mediante a ingestão dos medicamentos 

solicitados ao Poder Público. Contudo, a reclamante afirma ser desprovida 

de recursos financeiros suficientes para custear a aquisição periódica 

dos medicamentos necessários para seu tratamento. Para a concessão 

da liminar pretendida, necessária a análise da presença dos requisitos 

próprios da antecipação da tutela final perseguida, nos termos do art. 300, 

do Código de Processo Civil de 2015. A probabilidade do direito se 

relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 

análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com o teor da 

norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das 

provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora 

no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício 

do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Para a 

averiguação da tutela específica pleiteada, faz-se necessário ainda, 

rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente o que 

consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a 

dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a 

inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do 

homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos 

fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição 

Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário 

próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida” 

(STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, “a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, estabelece o art. 198 

que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez 

configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. É visível a 

hipossuficiência da reclamante, tanto que necessitou da atuação da 

Defensoria Pública para ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, não 
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conseguirá custear as despesas exigidas para aquisição do medicamento 

prescrito por indicação médica. Diante da hipossuficiência de seus 

cidadãos, o Estado, por meio da Constituição Federal, tornou obrigatória a 

tutela da saúde a todos os entes da Federação, consoante se extrai do 

seu artigo 23, inciso II. Nesse mesmo sentido, e em razão dessa 

determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou o art. 

2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um direito fundamental do 

ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 

seu pleno exercício.” E para atendimento das normas em evidência, o 

Ministério da Saúde editou a Portaria MS/GM nº 1.554/2013, que dispõe 

sobre as regras de financiamento e execução do Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS), ou seja, estabelece as diretrizes a serem seguidas para os 

casos de necessidade de fornecimento aos cidadãos de medicamentos 

que sejam de alto custo, revelando que a própria administração pública 

tem ciência da obrigação que tem de atender os hipossuficientes. Nesse 

aspecto, insta salientar que o reclamante demonstrou ter tentado 

conseguir o medicamento através da rede municipal de saúde, que 

informou que o fármaco não está disponível. Cumprida, nesse passo, a 

recomendação constante do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. À 

luz de entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos 

vários entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde 

àqueles que o necessitam: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 

SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO 

GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 

543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. Incumbe ao Estado, em todas as 

suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do 

art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante 

entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os 

entes da Federação. 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a 

existência da repercussão geral da questão relativa ao fornecimento de 

medicamentos de alto custo. Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo 

regimental do Estado do Ceará não provido e agravo regimental interposto 

pela União prejudicado. (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário nº 

818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 

05.11.2014). STF-0055351) DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES 

FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 

07.05.2009. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da 

responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao fornecimento 

de medicamentos pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de 

qualquer um deles - União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. As 

razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os 

fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental 

conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário nº 

630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 09.09.2014, unânime, 

DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO 

DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em 

reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema 

Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes 

federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para figurar 

no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 2. A 

repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, nos termos do art. 

543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos recursos especiais que 

tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AgRg no REsp 

1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 550.808/MG 

(2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio Kukina. j. 02.09.2014, 

unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes 

federados, solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua 

promoção e proteção, e também a sua recuperação. Destarte, 

transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o 

fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impôs ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos. 

De outro lado, o periculum in mora é igualmente verificado, em face da 

temeridade da medida ser deferida somente ao final, mormente diante do 

risco de que, com a falta do medicamento, venha a se complicar o estado 

de saúde do reclamante, caso não seja submetido ao tratamento 

adequado. Ademais, a inércia dos reclamados poderá causar danos 

irreparáveis, sobretudo pelo risco extremo à saúde do reclamante, 

materializando nos autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a 

concessão da medida pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da 

recusa do Poder Público em fornecer os medicamentos o que demonstra 

que a reclamante não conseguiria atingir o seu intento pelas vias 

administrativas. A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, 

em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE 

INDEFERE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTE A AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. REFORMA. CONSTATAÇÃO DE QUE 

RESTARAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. 

OBRIGATORIEDADE. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES 

DO STJ. "(...) 4. Os arts. 196 e 227 da CF/88 inibem a omissão do ente 

público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) em garantir o efetivo 

tratamento médico à pessoa necessitada, inclusive com o fornecimento, 

se necessário, de medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja 

medida, no caso dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da 

urgência e conseqüências que possam acarretar a não-realização. (...)." 

(STJ: RMS 23.184/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado 

em 27.02.2007, DJ 19.03.2007, p. 285). Recurso conhecido e provido. 

Decisão unânime. (Agravo de Instrumento nº 2006208651, Câmara Cível 

do TJSE, Rel. Clara Leite de Rezende. j. 28.01.2008). Ressalvo, entretanto, 

que a medida ora deferida tem o condão de determinar aos requeridos que 

forneça os medicamentos vindicados pelo tempo que for necessário ao 

integral tratamento da reclamante. Para isso, em cumprimento ao que 

determina o art. 11 do Provimento nº 02/2015-CGJ, deverá a reclamante 

apresentar, a cada 6 (seis) meses, relatório médico indicando a 

necessidade da manutenção do uso dos medicamentos, sob pena de 

perda da eficácia da presente medida. Outrossim, para o fim de se aferir a 

imprescindibilidade do tratamento e por quanto tempo, poderá a presente 

decisão reavaliada, caso reste demonstrada a desnecessidade da 

continuidade do tratamento e fornecimento do produto. Tal medida se 

apresenta como possível e quiçá necessária para que não se onere o 

erário, mais que o necessário ao atendimento da pretensão do reclamante, 

sem perder de vista a prioridade absoluta de continuidade do tratamento, e 

que não seja cessado o tratamento indevidamente. Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e, em 

conseqência, determino que os reclamados disponibilizem ao reclamante 

por tempo indeterminado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, os 

medicamentos CONDRESS e CONDROFLEX SACHÊ em quantidade e pelo 

tempo necessário ao tratamento da enfermidade noticiada na petição 

inicial. Consigne-se que, em caso de eventual descumprimento da ordem, 

poderá ser determinado o bloqueio de verbas públicas para o cumprimento 

da tutela específica ora deferida, nos termos do artigo 497 do Código de 

Processo Civil de 2015. Caso haja notícia de descumprimento desta ordem 

judicial, extraiam-se as cópias necessárias, encaminhando-se ao 

Ministério Público para adoção das providências legais pertinentes, no que 

tange à responsabilização civil e criminal da autoridade recalcitrante. 

Ressalvo, desde logo, que não há como ser acolhido o requerimento no 

sentido de ser disponibilizado “todo o tratamento de saúde necessário ao 

seu restabelecimento”, uma vez que o pleito, como formulado, não atende 

aos requisitos do art. 282, V, do CPC, por ausência da exigida 

especificação legal, assim como porque não é possível, no âmbito dos 

Juizados Especiais, a prolação de sentenças ilíquidas, diante do disposto 

no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 

12.153/2009. Consequentemente, se não é possível conferir a tutela, na 

forma postulada, em definitivo, inviável também sua antecipação. Não 

obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos 

legitimados a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no 
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Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para 

comparecimento à audiência de conciliação, é fato que os representantes 

da Fazenda Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do 

referido procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 

9.099/95), portanto, com a realização de um ato processual inútil e 

desnecessário, não preservaria a celeridade que deve permear 

procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e 

atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a 

forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a 

aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, 

bem como tendo em vista que restarão preservados os princípios 

descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 28 de fevereiro d e2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000444-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. ALCIDES RODRIGUES DA SILVA ajuizou a presente ação de 

obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, 

para que seja determinado aos requeridos o fornecimento de medicamento 

específico descrito na inicial em razão de sua situação peculiar de saúde 

e da impossibilidade financeira de arcar com a aquisição periódica do 

fármaco. Conforme expõe na inicial, o reclamante foi diagnosticado com 

Hiperplasia Prostática e Disfunção Eretil , tendo-lhe sido prescrito o 

medicamento TADAFILA 5MG, medicamento esse que é de alto custo e 

não foi fornecido pelos reclamados por intermédio do Sistema Único de 

Saúde. Por essas razões, fundamentado em dispositivos da Constituição 

Federal e legislação infraconstitucional, afirma ter o Estado, lato sensu, o 

dever de fornecimento do mencionado medicamento e requer, em razão da 

urgência própria ao caso, o deferimento de medida liminar inaudita altera 

parte, compelindo os reclamados a fornecê-los, por tempo indeterminado, 

sob pena de pagamento de multa diária, que sugeriu seja fixada em R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Eis o relato do essencial. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Conforme consta do exórdio e dos documentos a ela acostados, 

o reclamante apresenta diagnóstico de Hiperplasia Prostática que, 

conforme demonstrado na inicial, precisa de tratamento adequado o que 

só é possível mediante a ingestão do medicamento solicitado ao Poder 

Público. Contudo, o reclamante afirma ser desprovido de recursos 

financeiros suficientes para custear a aquisição periódica do medicamento 

necessário para seu tratamento. Para a concessão da liminar, necessária 

a análise da presença dos requisitos próprios da tutela de urgência 

perseguida, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil. A 

probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a analise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com o teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Para a averiguação da tutela específica pleiteada, 

faz-se necessário ainda, rememorar o disposto na Constituição Federal, 

especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade 

de garantir-se a dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 

5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos 

fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no 

contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a 

própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, 

como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - 

além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as 

pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito 

à vida” (STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, “a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, estabelece o art. 198 

que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez 

configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. É visível a 

hipossuficiência do requerente, tanto que necessitou da atuação da 

Defensoria Pública para ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, não 

conseguirá custear as despesas exigidas para aquisição do medicamento 

prescrito por indicação médica. Diante da hipossuficiência de seus 

cidadãos, o Estado, por meio da Constituição Federal, tornou obrigatória a 

tutela da saúde a todos os entes da Federação, consoante se extrai do 

seu artigo 23, inciso II. Nesse mesmo sentido, e em razão dessa 

determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou o art. 

2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um direito fundamental do 

ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 

seu pleno exercício.” E para atendimento das normas em evidência, o 

Ministério da Saúde editou a Portaria MS/GM nº 1.554/2013, que dispõe 

sobre as regras de financiamento e execução do Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS), ou seja, estabelece as diretrizes a serem seguidas para os 

casos de necessidade de fornecimento aos cidadãos de medicamentos 

que sejam de alto custo, revelando que a própria administração pública 

tem ciência da obrigação que tem de atender os hipossuficientes. Nesse 

aspecto, insta salientar que a reclamante demonstrou ter tentado 

conseguir o medicamento através da rede municipal de saúde, porém não 

foi atendida, ou pelo menos não será atendida em tempo suficiente para 

que não tenha prejuízo em seu tratamento. Cumprida, nesse passo, a 

recomendação constante do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. À 

luz de entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos 

vários entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde 

àqueles que o necessitam: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 

SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO 

GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 

543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. Incumbe ao Estado, em todas as 

suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do 

art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante 

entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os 

entes da Federação. 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a 

existência da repercussão geral da questão relativa ao fornecimento de 

medicamentos de alto custo. Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo 

regimental do Estado do Ceará não provido e agravo regimental interposto 

pela União prejudicado. (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário nº 

818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 
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05.11.2014). STF-0055351) DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES 

FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 

07.05.2009. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da 

responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao fornecimento 

de medicamentos pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de 

qualquer um deles - União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. As 

razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os 

fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental 

conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário nº 

630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 09.09.2014, unânime, 

DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO 

DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em 

reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema 

Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes 

federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para figurar 

no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 2. A 

repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, nos termos do art. 

543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos recursos especiais que 

tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AgRg no REsp 

1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 550.808/MG 

(2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio Kukina. j. 02.09.2014, 

unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes 

federados, solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua 

promoção e proteção, e também a sua recuperação. Destarte, 

transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Por outro aspecto, 

neste momento, necessário tecer algumas considerações acerca do 

parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do E. TJMT. O referido parecer 

sugere que a prescrição do medicamento indicado para a moléstia que 

acomete o reclamante, configura tratamento off label e que, portanto, caso 

seja determinado o fornecimento do fármaco, o profissional que o indicou 

deve ser responsabilizado pela indicação. De acordo com os elementos 

dos autos, não há dúvida de que se trata, efetivamente, de medicação 

com a denominada natureza off label. Um medicamento é considerado off 

label quando, embora fornecido pelo SUS, não contempla em sua bula a 

patologia para o tratamento que está sendo indicado, que é exatamente o 

caso dos autos, conforme o parecer do NAT. Não obstante, o fato de se 

tratar de medicamento off label não significa que não seja o recomendado 

para o tratamento em questão. O uso off label de medicamentos não é 

ilegal e não pode ser indicado, necessariamente, como erro médico. Muitas 

vezes o uso off label é necessário ou recomendável, principalmente 

quando não há outras alternativas terapêuticas capazes de proporcionar 

o resultado esperado. Assim, o uso dessas medicações pode ser 

recomendado em situação na qual há uma falha na resposta com a terapia 

convencional. É preciso ter em mente que cumpre ao médico a prescrição 

do tratamento que entenda propício à cura, aí inserido o medicamento, de 

acordo com as particularidades do quadro clínico de cada enfermo. Nesse 

passo, não pode o Poder Judiciário olvidar o fato de que a indicação do 

tipo de tratamento/medicamento/insumo a ser utilizado pelo paciente 

compete ao médico responsável por ele. A demonstração da eficácia de 

um tratamento ou de uma terapia é de responsabilidade do profissional de 

saúde, indivíduo credenciado para esse mister, e que emprega todos os 

esforços para alcançar a melhora do quadro clínico do paciente, visando 

sua cura. Com efeito, se o profissional que assiste a paciente, diante do 

quadro clínico que se apresenta, achou por bem indicar o uso da 

medicação descrita na inicial, e não outras, não compete ao Judiciário 

decidir de forma diversa, a não ser que estivesse evidente a inadequação 

do tratamento. Em casos semelhantes, a jurisprudência é torrencial em 

autorizar a concessão de medidas como a postulada nestes autos: 

TJRJ-0195821) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. ESTADO E 

MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. DIREITO À SAÚDE. Os documentos que 

instruem a inicial atestam que o autor apresenta a moléstia mencionada 

(retinopatia diabética) no olho direito e que tal doença, se não tratada num 

curto espaço de tempo, evolui para cegueira. Ainda de acordo com a 

declaração de fls. 17, subscrita por profissional do Instituto Benjamim 

Constant, o risco de cegueira é iminente e irreversível. E isso é o bastante 

para que, em cognição sumária, seja garantido o direito à saúde, e à 

própria vida do autor, que, de acordo com documentos acostados aos 

autos, é aposentado e não possui condições financeiras de arcar com os 

custos do medicamento, já que aufere proventos na ordem de R$ 565,83. 

Ressalte-se que o laudo e a declaração foram ambos emitidos por 

médicos integrantes do Instituto Benjamin Constant, centenário centro de 

referência para questões de deficiência visual, vinculado ao Ministério da 

Educação, o que basta para comprovar a necessidade e 

indispensabilidade do fármaco à manutenção da saúde do autor, não 

cabendo questionar o diagnóstico e a quantidade prescrita pelo 

profissional. De outro lado, vale frisar que as teses dos agravados não 

podem ser consideradas razoáveis neste momento processual, inclusive 

porque antecipam determinados aspectos da questão, que serão objeto da 

devida instrução, impedindo a apreciação em via recursal, pois vedada a 

supressão de instância. Recurso a que se nega provimento. (Agravo de 

Instrumento nº 0015899-82.2013.8.19.0000, 3ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. 

Mário Assis Gonçalves. j. 12.02.2014). TJRJ-0201989) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. 

DECISÃO QUE DEFERE A TUTELA ANTECIPADA E DETERMINA O 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE PORTADORA DE EDEMA 

MACULAR OCULAR COM CIDH36. FORNECIMENTO DE INJEÇÃO 

INTRAVÍTREA DE ANTI-ANGIOGÊNICO (AVASTIN OU 

LUCENTIS-ANIBIZUMABE). IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO. ALEGAÇÃO DE QUE O SEU USO NÃO É RECOMENDADO PELA 

ANVISA. MEDICAMENTO "OFF LABEL". RESPONSABILIDADE DO MÉDICO 

QUE PRESCREVEU. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. GARANTIA DE ACESSO 

UNIVERSAL E INTEGRAL AO DIREITO À SAÚDE. VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES AUTORAIS. PERIGO DA DEMORA EVIDENCIADO NA 

POSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE DA AUTORA. 

1. O direito subjetivo à plena saúde dos cidadãos traz, em contrapartida, o 

dever do Poder Público, de forma solidária, de garantir o acesso universal 

e integral ao mesmo. 2. A agravante acostou documentos, que são 

suficientes para comprovar a necessidade e indispensabilidade da 

utilização do fármaco para a manutenção da sua saúde, bem como a sua 

impossibilidade de arcar com os custos do tratamento. 3. Em sede de 

tutela antecipada, ante ao risco de dano irreparável à agravante 

(cegueira), não é cabível o questionamento do diagnóstico ou do 

tratamento indicado, sendo de responsabilidade do médico eventual 

complicação decorrente de seu uso. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO 

RECURSO. (Agravo de Instrumento nº 0004529-72.2014.8.19.0000, 21ª 

Câmara Cível do TJRJ, Rel. Mônica de Faria Sardas. j. 10.02.2014). 

TRF4-0445266) ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE 

PASSIVA. SOLIDARIEDADE. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. 

MEDICAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS. UTILIZAÇÃO "OFF LABEL". 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. SOLIDARIEDADE QUANTO À 

SUCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS PRO RATA. 1. A União, 

Estados-Membros e Municípios têm legitimidade passiva e 

responsabilidade solidária nas causas que versam sobre fornecimento de 

medicamentos. 2. Para fazer jus ao recebimento de medicamentos 

fornecidos por entes políticos, deve a parte autora comprovar a sua atual 

necessidade e ser aquele medicamento requerido insubstituível por outro 

similar/genérico no caso concreto. 3. Quando um medicamento é aprovado 

para uma determinada indicação isso não implica que esta seja a única 

possível, e que o medicamento só possa ser usado para ela. Outras 

indicações podem estar sendo, ou vir a ser estudadas, as quais, 

submetidas à ANVISA quando terminados os estudos, poderão vir ser 

aprovadas e passar a constar da bula. 4. De acordo com os precedentes 

desta Turma, sopesando o tempo de tramitação e o trabalho desenvolvido, 

resta fixada a verba sucumbencial, a ser suportada pelos réus, pro rata, 

no montante de R$ 3.000,00 devidamente atualizados até a data do efetivo 

pagamento. 5. Os valores resultantes de condenações proferidas contra a 

Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960/2009 devem 

observar os critérios de atualização (correção monetária e juros) nela 

d i s c i p l i n a d o s .  ( A p e l a ç ã o / R e e x a m e  N e c e s s á r i o  n º 

5007815-61.2013.404.7112/RS, 4ª Turma do TRF da 4ª Região, Rel. Luís 

Alberto D'Azevedo Aurvalle. j. 01.07.2014, unânime, DE 02.07.2014). 

TJPE-0084340) DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE 
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AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NÃO CONHECIDA. 

DEFERIMENTO DE LIMINAR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO DE 

PLANO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL. PACIENTE 

CARENTE. DIREITO HUMANO À VIDA E À SAÚDE. INTERPRETAÇÃO 

CONFORME A CONSTITUIÇÃO. QUANTITATIVO DO MEDICAMENTO. 

CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar de 

ausência de prova pré-constituída não conhecida. 2. Analisando as 

provas carreadas, constata-se o delicado quadro clínico da impetrante, e 

que o atraso ou ausência do remédio acarreta risco de vida e 

impossibilidade de cura. De fato, o laudo médico assinado pelo Dr. Mateus 

C. Machado Rios, CRM 15794 dá conta de toda a evolução da doença e 

tratamento realizado na paciente. 3. O laudo médico é bastante 

convincente quanto à necessidade da impetrante se submeter a este novo 

tratamento. Revela-se, portanto, que a terapêutica com Rituximab não foi a 

primeira opção do médico, demonstrando-se a tentativa de cura através 

de outros tratamentos, cujos resultados não foram satisfatórios. 4. 

Acrescento que a consulta realizada ao NATS, onde este afirma que esse 

tipo de tratamento seria considerado off label, porque a bula do remédio 

não prevê a doença da impetrante, não é suficiente, por si só, para que 

esta Relatoria não conceda o direito pleiteado. 5. Ademais, a impetrante 

acosta aos autos artigos científicos que demonstram a utilização e 

sucesso de pacientes que usaram o RITUXIMAB para tratamento de 

granulomatose de Wegner, quando estes possuem rejeição a 

ciclofosfamida. Quem prescreve Rituximab ao paciente é o médico que lhe 

assiste, possuindo este a devida formação técnica para prescrever o 

melhor tratamento disponível para tratar do caso concreto, avaliando as 

peculiaridades existentes. Ressalte-se, por fim, que a formação médica é 

com o ser humano, independentemente de sua condição social, e que 

precisa ter o tratamento adequado para garantir a sua dignidade. 6. 

Tratando-se a lide em apreço do direito à manutenção da saúde, garantia 

fundamental que assiste a todas as pessoas e dever indissociável do 

Estado, a comprovada necessidade do tratamento em apreço e a falta de 

condições de adquiri-lo, legitimado está o direito da impetrante em buscar a 

tutela jurisdicional, face o amparo por meio de dispositivo constitucional. 7. 

Súmula nº 18 desta Corte de Justiça: "É dever do Estado-membro fornecer 

ao cidadão carente, sem ônus para este, medicamento essencial ao 

tratamento de moléstia grave, ainda que não previsto em lista oficial", 

posicionamento que se coaduna com jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal. 8. Por outro lado, insurge-se o Estado de Pernambuco quanto à 

fixação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), que 

segundo ele é desproporcional e irrazoável, não existindo fundamento 

legal para a sua fixação. O artigo 461, § 4º do CPC, nos casos de 

obrigações de fazer, permite a fixação de multa para compelir o devedor 

ao seu adimplemento. Todavia, entendo que o valor arbitrado é razoável, 

porque o que está em discussão é o direito à saúde de paciente que está 

em tratamento há muitos anos, sem muito sucesso, bem como que este 

pessoa não tem condições financeiras para custear o tratamento. Tem-se, 

pois, que o intuito da multa é fazer com que o devedor cumpra a prestação 

pela qual foi obrigado. Se o fizer, nada será devido. 9. À unanimidade, 

concedida a segurança pleiteada, para que seja fornecido o medicamento 

RITUXIMAB reclamado pela parte impetrante, devendo, no entanto, a 

referida parte apresentar prescrição médica atualizada a cada três meses 

quando da retirada da medicação junto ao impetrado, a fim de comprovar a 

necessidade de continuação do uso desse medicamento. Em 

consequência, prejudica-se o Agravo Regimental. (Mandado de 

Segurança nº 0004527-59.2014.8.17.0000 (334234-7), Grupo de Câmaras 

de Direito Público do TJPE, Rel. Luiz Carlos Figueirêdo. j. 27.08.2014, 

unânime, Publ. 03.09.2014). TJRJ-0207331) APELAÇÃO CÍVEL. 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. 

AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO 

ESTADO. MATÉRIA CLARA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E 

TRIVIAL NA CONSTRUÇÃO PRETORIANA. SÚMULAS Nº 65 E Nº 115-TJRJ. 

PRECEDENTES DA C. SUPREMA CORTE, DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA E DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSTRUÇÃO ROMANA DA 

RESERVA DO POSSÍVEL QUE NÃO PODE SER OPOSTA À 

IMPLEMENTAÇÃO PRIORITÁRIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. AINDA 

UMA VEZ, PRECEDENTES DA C. SUPREMA CORTE E DO E. SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VEDAÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL. 

PRECEDENTES. DIREITO NEGATIVO, OU DE DEFESA. MODERNA 

DOUTRINA DE DIREITO ADMINISTRATIVO. CLARA INEXISTÊNCIA DE 

OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CABE AO 

PODER JUDICIÁRIO, ANTE A ROTINEIRA OMISSÃO DO EXECUTIVO, 

DETERMINAR O CUMPRIMENTO DO QUE PRECEITUA O ART. 5º, XXXV, DA 

CARTA POLÍTICA CENTRAL, SEM QUE ISSO SIGNIFIQUE VIOLAÇÃO AO 

SEU ART. 2º. ALEGADA FALTA DE APROVAÇÃO DO MEDICAMENTO 

PELA ANVISA. APLICAÇÃO OFF LABEL (NÃO INDICADO NA BULA) QUE 

NÃO CARACTERIZA, POR SI SÓ, O USO INADEQUADO, NEM INCORRETO. 

POSIÇÃO ADOTADA PELA PRÓPRIA AGÊNCIA REGULADORA. PRINCÍPIO 

DA PROPORCIONALIDADE, PELO QUAL SE PONDERA MAIS 

INTENSAMENTE OS DIREITOS À VIDA E À SAÚDE, VISTA A DIGNIDADE 

HUMANA, BENS TUTELADOS PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 

PRECEDENTES DOS COLENDOS SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE ESTADUAL. APELO 

DESPROVIDO, EIS QUE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. ART. 557, 

CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (Apelação nº 

0016167-36.2013.8.19.0001, 14ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Gilberto 

Guarino. j. 09.06.2014). TJRJ-0203831) APELAÇÃO CÍVEL. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PACIENTE PORTADORA DE LÚPUS 

ERITEMATOSO SISTÊMICO, SEM CONDIÇÕES PARA ADQUIRIR 

MEDICAMENTO RECEITADO, DE ELEVADO CUSTO E NECESSIDADE 

INADIÁVEL. DEVER DO ESTADO COMO INTEGRANTE DO SISTEMA ÚNICO 

DE SAÚDE. Assunto reiteradamente apreciado em nosso Tribunal, 

referente à obrigatoriedade do fornecimento de medicamentos essenciais 

à preservação da saúde e vida de cidadãos impossibilitados de se 

tratarem, reconhecendo-se, sempre, a obrigação do Estado em atender a 

este direito fundamental do ser humano. No que toca à alegada não 

inclusão do medicamento apontado em nenhuma das listas de 

dispensação oficial da rede pública de saúde, não se pode admitir que, por 

força de listas limitadoras, o cidadão venha a correr o risco de graves 

complicações em seu debilitado estado de saúde. Ademais, o Estado 

apelante não produziu prova eficaz no sentido de que o medicamento 

requisitado possa ser substituído por outro sem riscos para o tratamento. 

O uso off label do medicamento prescrito não é prática ilegal, e se realiza 

por conta e risco do médico assistente. Nas ações que versem sobre a 

prestação unificada de saúde, a verba honorária arbitrada em favor do 

Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública não deve exceder ao 

valor correspondente a meio salário mínimo nacional (Súmula 182 TJRJ). 

PROVIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO NEGADO SEGUIMENTO AO 

SEGUNDO RECURSO. (Apelação nº 0149113-74.2010.8.19.0001, 18ª 

Câmara Cível do TJRJ, Rel. Jorge Luiz Habib. j. 10.06.2014). Analisando, 

então, os pressupostos para a concessão da tutela específica, 

observa-se que o fumus boni iuris se consubstancia nos princípios 

constitucionais elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, 

que impôs ao Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso 

universal e igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos 

cidadãos. De outro lado, o periculum in mora é igualmente verificado, em 

face da temeridade da medida ser deferida somente ao final, mormente 

diante do risco de que, com a falta do medicamento, venha a se complicar 

o estado de saúde da reclamante, caso não seja submetida ao tratamento 

adequado. Ademais, a inércia dos reclamados poderá causar danos 

irreparáveis, sobretudo pelo risco extremo à saúde da reclamante, 

materializando nos autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a 

concessão da medida pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da 

recusa e/ou da recalcitrância do Poder Público em fornecer o 

medicamento, que se disponibiliza a fornecer o fármaco em momento que 

destoa daquele que é o ideal para o tratamento, o que demonstra que o 

requerente não conseguiria atingir o seu intento pelas vias administrativas. 

Por todo o exposto, presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA 

DE URGÊNCIA e, em consequência, determino que os reclamados 

disponibilizem ao parte reclamante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o 

medicamento TADAFILA, para o tratamento indicado ao reclamante. 

Consigne-se que, em caso de eventual descumprimento da ordem, poderá 

ser determinado o bloqueio de verbas públicas para o cumprimento da 

tutela específica ora deferida, nos termos do artigo 461, § 5º, do CPC. 

Caso haja notícia de descumprimento desta ordem judicial, extraiam-se as 

cópias necessárias, encaminhando-se ao Ministério Público para adoção 

das providências legais pertinentes, no que tange à responsabilização civil 

e criminal da autoridade recalcitrante. Ressalvo, desde logo, que não há 

como ser acolhido o requerimento no sentido de ser disponibilizado “todo o 

tratamento de saúde necessário ao seu restabelecimento”, uma vez que o 

pleito, como formulado, não atende aos requisitos do art. 282, V, do CPC, 

por ausência da exigida especificação legal, assim como porque não é 

possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a prolação de sentenças 
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ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, 

c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Consequentemente, se não é possível 

conferir a tutela, na forma postulada, em definitivo, inviável também sua 

antecipação. Não obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os 

entes públicos legitimados a figurar no polo passivo de demandas que 

tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser citados 

para comparecimento à audiência de conciliação, é fato que os 

representantes da Fazenda Pública raramente comparecem ao referido 

ato. A adoção do referido procedimento (que remete ao que está previsto 

na Lei nº 9.099/95), portanto, com a realização de um ato processual inútil 

e desnecessário, não preservaria a celeridade que deve permear 

procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e 

atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a 

forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a 

aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, 

bem como tendo em vista que restarão preservados os princípios 

descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 297 do CPC. Assim, 

cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 12.153/2009, 

c.c. art. 222, c, do CPC), para, querendo, apresentar resposta ao pedido 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, observado o disposto no art. 7º da 

Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo diferenciado para a prática de 

qualquer ato processual, inclusive apresentação de resposta ou 

interposição de recurso). Com a apresentação da resposta ou o decurso 

do prazo, certifique-se e intime-se o reclamante para manifestação, em 05 

(cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos para designação de 

audiência de instrução ou julgamento antecipado da lide. Intimem-se. 

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA. Tangará da Serra, 28 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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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 
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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 

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 11714052. 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. Proceda a Secretaria a 

retificação do polo ativo, uma vez que consta o nome da genitora da 

reclamante. Intimem-se. Cumpra-se, COM A MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará 

da Serra/MT, 26 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000190-65.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANIRA RODRIGUES DE PAULA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

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 o julgador pode adotar qualquer medida que reputar 

mais eficaz para a obtenção do resultado prático equivalente à tutela. 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 
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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 

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 ID 

11884136. Intimem-se as partes acerca do bloqueio realizado, para que 

requeiram o que entender cabível. Após o levantamento, certifique-se e, 

caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos 

para extinção (924, II, do CPC de 2015). Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000445-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VERGILIO RAMALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. VERGILIO RAMALHO, ajuizou a presente ação de obrigação de 

fazer com pedido de antecipação de tutela em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, para que os 

reclamados sejam compelidos a custear procedimento cirúrgico de 

Fotocoagulação a Laser e Vitrectomia Posterior , necessário ao 

restabelecimento de sua saúde Alega o reclamante que é portador de 

Deslocamento de Retina e, por essa razão necessita, em caráter de 

urgência, de se submeter aos procedimentos citados, não fornecidos pelo 

Sistema Ùnico de Saúde (SUS). Por essas razões, fundamentado em 

dispositivos da Constituição Federal e legislação infraconstitucional, afirma 

ter o Estado, lato sensu, o dever de prestar o atendimento necessário e 

requer, em razão da alegada urgência, o deferimento de medida liminar 

inaudita altera parte, compelindo os requeridos a submeterem ao 

favorecido o custeio do citado procedimento. Instado a se manifestar o 

NAT elaborou parecer técnico, concluindo pela urgência dos 

procedimentos vindicados. FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme consta do 

exórdio e dos documentos a ela acostados, o reclamante sofre de 

Deslocamento de Retina e precisa de tratamento adequado o que só é 

possível mediante a realização do procedimento solicitado ao Poder 

Público. Contudo, o reclamante afirma ser desprovido de recursos 

financeiros suficientes para custear os procedimentos necessários para 

seu tratamento. Para a concessão da liminar pretendida, necessária a 

análise da presença dos requisitos próprios da antecipação da tutela final 

perseguida, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil de 2015. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com o teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo de dano consiste na inviabilização do efetivo 

exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Para 

a averiguação da tutela específica pleiteada, faz-se necessário ainda, 

rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente o que 

consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a 

dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a 

inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do 

homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos 

fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição 

Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário 

próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida” 

(STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, “a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, estabelece o art. 198 

que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
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assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez 

configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. É visível a 

hipossuficiência do reclamante, tanto que requereu os benefícios da 

justiça gratuita para ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, não 

conseguirá custear as despesas exigidas para realização dos 

procedimentos prescritos por indicação médica. Diante da hipossuficiência 

de seus cidadãos, o Estado, por meio da Constituição Federal, tornou 

obrigatória a tutela da saúde a todos os entes da Federação, consoante 

se extrai do seu artigo 23, inciso II. Nesse mesmo sentido, e em razão 

dessa determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou 

o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” Insta salientar que a 

reclamante demonstrou ter tentado conseguir o exame através da rede 

municipal de saúde. Cumprida, nesse passo, a recomendação constante 

do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. À luz de entendimentos 

jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários entes da 

federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que o 

necessitam: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO 

À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES 

FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE 

ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS 

AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. 

Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à 

saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, 

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na 

Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. 2. O 

Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral 

da questão relativa ao fornecimento de medicamentos de alto custo. 

Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental do Estado do Ceará 

não provido e agravo regimental interposto pela União prejudicado. (Ag. 

Reg. no Recurso Extraordinário nº 818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias 

Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 05.11.2014). STF-0055351) DIREITO 

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO 

RECORRIDO PUBLICADO EM 07.05.2009. A jurisprudência desta Corte 

firmou-se no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos 

quanto ao fornecimento de medicamentos pelo Estado, podendo o 

requerente pleiteá-los de qualquer um deles - União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios. As razões do agravo regimental não se mostram 

aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 

Agravo regimental conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso 

Extraordinário nº 630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 

09.09.2014, unânime, DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. 

SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal 

de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento 

do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos 

entes federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para 

figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a 

medicamentos. 2. A repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, 

nos termos do art. 543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos 

recursos especiais que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse 

sentido: AgRg no REsp 1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 550.808/MG (2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio 

Kukina. j. 02.09.2014, unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que 

cabe aos entes federados, solidariamente responsáveis, no que tange à 

saúde, a sua promoção e proteção, e também a sua recuperação. 

Destarte, transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o 

fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impôs ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos. 

De outro lado, o periculum in mora é igualmente verificado, em face da 

temeridade da medida ser deferida somente ao final, mormente diante do 

risco de que, com a não disponibilização dos procedimentos, venha a se 

complicar o estado de saúde da reclamante, caso não seja submetida ao 

tratamento adequado. Essa realidade, aliás, está bem descrita no atestado 

emitido pela própria Secretaria Municipal de Saúde, que indica que há 

iminente risco de morte caso não seja disponibilizado o tratamento. 

Ademais, a inércia dos reclamados poderá causar danos irreparáveis, 

sobretudo pelo risco extremo à saúde da reclamante, materializando nos 

autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a concessão da medida 

pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da recusa do Poder 

Público em disponibilizar o procedimento, o que demonstra que o 

reclamante não conseguiria atingir o seu intento pelas vias administrativas. 

A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, em casos 

semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTE A AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA 

DA ALEGAÇÃO. REFORMA. CONSTATAÇÃO DE QUE RESTARAM 

PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. 

DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. "(...) 4. Os arts. 196 e 

227 da CF/88 inibem a omissão do ente público (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) em garantir o efetivo tratamento médico à pessoa 

necessitada, inclusive com o fornecimento, se necessário, de 

medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja medida, no caso 

dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da urgência e 

conseqüências que possam acarretar a não-realização. (...)." (STJ: RMS 

23.184/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 

27.02.2007, DJ 19.03.2007, p. 285). Recurso conhecido e provido. 

Decisão unânime. (Agravo de Instrumento nº 2006208651, Câmara Cível 

do TJSE, Rel. Clara Leite de Rezende. j. 28.01.2008). Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e, em 

consequência, determino que os reclamados disponibilizem ao reclamante, 

no prazo máximo de 5 dias, o procedimento cirúrgico de 

FOTOCOAGULAÇÃO A LASER e VITRECTOMIA POSTERIOR, em hospital 

da Rede Pública de Saúde ou, à falta de disponibilidade de vagas na rede 

pública, em Hospital da rede privada, vinculado ou não ao SUS, com 

dispensa de licitação inclusive, observadas, neste caso, as normas 

administrativas de regência. Consigne-se que, em caso de eventual 

descumprimento da ordem, poderá ser determinado o bloqueio de verbas 

públicas para o cumprimento da tutela específica ora deferida, nos termos 

do artigo 497 do Código de Processo Civil de 2015. Caso haja notícia de 

descumprimento desta ordem judicial, extraiam-se as cópias necessárias, 

encaminhando-se ao Ministério Público para adoção das providências 

legais pertinentes, no que tange à responsabilização civil e criminal da 

autoridade recalcitrante. Ressalvo, desde logo, que não há como ser 

acolhido o requerimento no sentido de ser disponibilizado “todo o 

tratamento de saúde necessário ao seu restabelecimento”, uma vez que o 

pleito, como formulado, não atende aos requisitos do art. 324 , do Código 

de Processo Civil de 2016, por ausência da exigida especificação legal, 

assim como porque não é possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a 

prolação de sentenças ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. 

Consequentemente, se não é possível conferir a tutela, na forma 

postulada, em definitivo, inviável também sua antecipação. Não obstante 

discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados 

a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para comparecimento à 

audiência de conciliação, é fato que os representantes da Fazenda 
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Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do referido 

procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), 

portanto, com a realização de um ato processual inútil e desnecessário, 

não preservaria a celeridade que deve permear procedimentos da 

espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e atravancaria 

demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a forte orientação 

doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação 

subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, bem como 

tendo em vista que restarão preservados os princípios descritos no art. 2º 

da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, especificamente no que tange 

à citação e prazo para resposta do reclamado, que seja observado o 

disposto no art. 335 do CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada 

pessoalmente (art. 6º da Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 

2015), para, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 

(não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual, 

inclusive apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 

28 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000113-90.2017.8.11.0055 REQUERENTE: ROSSI GOMES & 

RIBEIRO LTDA - ME REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 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. Aduz a 

reclamante que mesmo após o cancelamento dos serviços oferecidos pela 

requerida teve seus dados inscritos nos órgãos de proteção ao crédito, 

por débitos que entende serem indevidos. Em sua defesa, a parte 

reclamada, alega ausência de falhas na emissão do sinal telefônico, ou 

seja, argumentou fatos totalmente divergentes dos alegados pela 

requerente. 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. A despeito das alegações esposadas na peça defensiva que 

pudesse legitimar a existência dos débitos, forçoso reconhecer NÃO ter a 

Reclamada logrado êxito em demonstrar nos autos, de forma inequívoca, 

tal assertiva, uma vez que não demonstrou a continuidade na utilização 

dos serviços por parte da requerente ou ao menos a sua inadimplência. 

Portanto, não trouxe a ré prova que evidenciasse a legitimidade da dívida, 

tampouco da contratação, ônus da qual lhe competia, nos termos do artigo 

373, II do CPC. Nesse sentido, a declaração de inexistência dos débitos 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 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. A Súmula nº 227 do 

Superior Tribunal de Justiça reconhece a pessoa jurídica como passível de 

suportar dano moral. A indevida negativação do nome gera dano moral in 

re ipsa. A jurisprudência é assente no sentido de que a inclusão ou 

manutenção indevida do nome do consumidor nos bancos de dados das 

entidades restritivas de crédito gera, por si, dano moral, independendo, 

portanto, de produção de prova do prejuízo suportado. Reconhecida a 

prática do ato ilícito e da configuração do dano moral, resta a 

quantificação do dano. Segundo a melhor doutrina, a indenização por dano 

moral, além de prestar uma satisfação em relação à vítima, tem também um 

caráter punitivo e pedagógico em relação ao autor da infração, no sentido 

de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da 

espécie. Devem ser considerados ainda: a expressão econômica da 

avença entre as partes; a intensidade da dor, do sofrimento ou da 

humilhação suportados pela vítima e as condições econômicas do ofensor 

e do ofendido. Na hipótese versada, não há prova de que a reclamada 

tenha agido com culpa grave. Sabe-se que a reclamada é uma empresa de 

grande porte. Não há informações sobre a condição econômica da 

reclamante. Sopesados esses elementos, considero adequada a fixação 

da indenização pelo dano moral em R$ 8.000,00. Pelo exposto, decido 

procedência dos pedidos formulado na inicial, para: a) declarar inexigíveis 

os débitos inscritos nos órgãos de proteção ao crédito; b) condenar a 

reclamada a pagar ao reclamante R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de 

indenização pelo dano moral, corrigidos monetariamente pelo INPC e 

acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir desta data; e c) determinar 

que a requerido exclua os dados da parte requerente dos cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito de forma definitiva. Decisão sujeita à 

homologação do Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o 

art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Às providências. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. 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: 8010496-08.2017.8.11.0055
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Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Cardozo Dalto OAB - MT0011466A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(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: 8010496-08.2017.8.11.0055 REQUERENTE: MARCOS ANTONIO 

BOMBARDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. O deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou audiência de instrução e julgamento, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilegitimidade no cadastramento da 

linha telefônica (65) 9923-5181 em nome do requerente, haja vista a 

ausência de relação jurídica com a requerida. 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 
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serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A 

despeito das alegações esposadas na peça defensiva que pudesse 

legitimar a existência da contratação dos serviços, forçoso reconhecer 

NÃO ter a Reclamada logrado êxito em demonstrar nos autos, de forma 

inequívoca, tal assertiva. Não há nos autos contrato assinado pela parte 

requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

contratação dos serviços prestados pela requerida. Portanto, não trouxe a 

ré prova que evidenciasse a legitimidade da contratação por parte do 

requerente, ônus da qual lhe competia, nos termos do artigo 373, II do CPC. 

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. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. Por 

outro lado, o fato de terceiro só exclui a responsabilidade civil do 

causador direto do dano, se ficar caracterizado a imprevisibilidade do 

evento danoso. A atuação de falsários é fato previsível, incumbindo à 

requerida agir com diligência para não causar prejuízos a terceiros. Desta 

forma, tenho que a reclamada não adotou todas as medidas necessárias a 

fim de evitar que terceiro utilizasse os dados do requerente no 

cadastramento da linha telefônica, devendo, portanto, responder pelas 

suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

experimentados de forma injusta. O valor indenizatório deve ser fixado em 

observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 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 também foi vítima de 

falsários. A repercussão dos fatos na esfera psíquica do reclamante, 

pode ser classificada como mediana, se comparada a outras 

adversidades. Sopesando os critérios jurisprudências e considerando os 

princípios da proporcionalidade de razoabilidade, fixo em R$ 8.000,00 (oito 

mil reais) a indenização por danos morais, importância que satisfaz ao 

caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da 

conduta ilícita. Deixo de declarar a inexistência da relação jurídica entre as 

partes, tendo em vista que o cancelamento da linha, bem como a 

titularidade do número (65) 9923-5181 encontra-se em nome de terceiro, 

conforme demonstrado pela requerida. Isto posto, com escoro no art. 487, 

inciso I, do CPC, OPINO PELO JULGAMENTO PARCIAL DA LIDE, a fim de 

condenar a parte 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 e correção monetária pelo índice do 

INPC a partir desta data. 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 do Juiz Togado, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. 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: 1000730-50.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SAMANTHA JANAINA LEMBECK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO COSTA DOS SANTOS OAB - MT0015771A-O (ADVOGADO)

JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI OAB - MT15112/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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000730-50.2017.8.11.0055 REQUERENTE: SAMANTHA 

JANAINA LEMBECK REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 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. Preliminar - Da 

competência dos Juizados Especiais Alega a reclamada incompetência do 

Juizado, visto que a demanda exige prova pericial complexa, para aferir o 

correto consumo de energia elétrica. Os elementos constantes nos autos, 

em concurso com as alegações das partes são suficientes para o 

deslinde da controvérsia, assim, não há necessidade de realização de 

nova perícia para o deslinde da controvérsia. Destarte, rejeito a preliminar 

em epígrafe. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de 

Débito com pedido de Liminar c/c Indenização por Danos Morais, na qual a 

requerente informa, que é usuária da Unidade Consumidora UC 6/41701-4, 

sempre mantendo uma média mensal de 10.000,00 (dez mil) Kwh, 

entretanto, em junho de 2017, recebeu a fatura no valor de R$ 21.375,95 

(vinte e um mil, trezentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco 

centavos), o que não reflete o real consumo da Autora. Em sua defesa, a 

requerida sustenta que nos meses de abril/2017 e maio/2017, o consumo 

da unidade consumo da unidade consumidora não foi registrado, motivo 

pelo qual a requerida cobrou apenas o custo de disponibilidade (taxas), 

não traduzindo o real consumo da unidade consumidora, o que gerou 

acúmulo de consumo no mês ora impugnado. Em análise aos documentos 

carreados aos autos, verifica-se que, de fato, não houve registro de 

consumo nos meses de abril/2017 e maio/2017, como se pode no histórico 

de consumo que encontra-se encartado na fatura do mês de junho/2017. 

Já nos outros meses os valores lançados nas faturas de consumo são 

compatíveis com o consumo mencionado pela requerente. Deixo de levar 

em consideração o argumento de que o Frigorifico - Frigoserra teve adotar 

medidas enérgicas para se manter no mercado, em decorrência da 

operação deflagrada pela Polícia Federal denominada de “Carne Fraca”, 

pois inexiste nos autos qualquer documento que comprove tal alegação. 

Ademais, verifica-se, que o consumo da requerente no mês de 

fevereiro/2017 foi de R$ 5.469,39, no mês de março/2017 foi de R$ 

7.267,06, em julho/2017 foi de R$ 11.283,65 e, por fim, no mês de 

agosto/2017 foi de R$ 11.559,10, ou seja, se somados os consumos mais 

altos por dois meses, o seu resultado é próximo ao registrado na fatura do 

mês de junho/2017, ora impugnado. Destarte, na ausência de indícios 

substanciais de erro no registro do consumo, presume-se correto o 

registro e a consequente emissão da fatura, não havendo qualquer 

irregularidade na conduta da reclamada. Ressalte-se que a inversão do 

ônus da prova não tem caráter absoluto. Em relação a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica, cabe mencionar, que a liminar deferida 

nos autos restringe-se a fatura do mês de junho/2017. Depreende-se do 

histórico de contas emitido pela requerida em 06.09.2017, a inadimplência 

da requerente com as faturas dos meses de junho/2017, julho/2017 e 

agosto/2017. Sendo assim, não há como se ter a certeza que o corte de 

energia elétrica foi motivado pelo descumprimento da liminar deferida nos 

autos ou em razão da inadimplência com as faturas dos meses de 

julho/2017 e agosto/2017, ante a ausência de comprovante de pagamento 

de tais débitos. Isto posto, por todo o exposto, e com fulcro no art.487, inc. 

I, do Código de Processo Civil, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

da Reclamante, ante a inexistência de ato ilícito por parte da Reclamada. 

Em havendo antecipação de tutela/liminar deferida nos autos, REVOGO-A. 

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 VISTOS. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei nº 9.099/1995, perante o Juizado Especial 
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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: 1001324-64.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALECIR BONIFACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO OAB - MT0016919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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: 1001324-64.2017.8.11.0055 REQUERENTE: ALECIR BONIFACIO 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO 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. 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. O caso se refere a reclamação com 

pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais formulada pelo Reclamante, visando ver-se compensado pela falha 

na prestação de serviços da Reclamada ante a cobrança indevida de 

valores e consequente negativação. Noticia o Reclamante que foi 

surpreendido com a negativação de seu nome junto ao Serasa por uma 

dívida que desconhece; que não contraiu qualquer dívida junto a empresa 

ré. Em defesa a Reclamada aduz que, ao contrário do que sustenta o 

Reclamante, este possui relação jurídica com a Reclamada. A fim de 

corroborar suas alegações a Reclamada apresentou o contrato, 

devidamente assinado, bem como demais documentos que comprovam a 

relação jurídica e os débitos da parte autora. Verifico que a assinatura 

aposta no documento pessoal da parte autora apresenta uma similitude 

com a inserta no respectivo contrato e demais documentos apresentados 

pela Reclamada. 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. 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). Transitada em julgado 

certifique-se e 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 27 de fevereiro de 2018 Angelo Judai 

Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000644-79.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

alisson de azevedo OAB - MT0012082A (ADVOGADO)

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O (ADVOGADO)

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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: 1000644-79.2017.8.11.0055 REQUERENTE: WAYNE ANDRADE 

COTRIM ARANTES REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., 

BANCO BRADESCO SA 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. Preliminar Da 

ilegitimidade passiva da 1ª Reclamada (BANCO BRADESCARD S.A) Razão 

não assiste ao pedido de declaração de ilegitimidade passiva aduzido pela 

1ª Reclamada. Consta dos autos documentação que corrobora que a Ré 

participou da relação jurídica, posto que a responsável pelo lançamento da 

negativação, conforme documentos acostado no evento. 9804201. 

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. Assim, rejeito a preliminar 

suscitada. Do Mérito. Noticia a Reclamante que possuía cartão sob n.º**** 

**** 1217 junto à Reclamada; que no dia 12/05/2017, ao estacionar seu 

veículo em frente uma concessionária de motos na cidade de Cuiabá/MT, 

teve o vidro traseiro estourado e levada sua bolsa contendo seus 

documentos pessoais juntamente com o cartão de crédito; que realizou 

Boletim de Ocorrência em seguida e entrou em contato com a Requerida e 

realizou o bloqueio do cartão; na qual foi efetuado compras em seu cartão 

de crédito uma no valor de R$ 1.500,00 (Uns mil e quinhentos reais) 

parcelados em 03 parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais) e outra 

compra no valor de 4.000,00(quatro mil reais) parcelados em 10 parcelas 

de R$400,00 (quatrocentos reais).um ; requer indenização por danos 

materiais e morais. Em defesa aduz o reclamado que os cartões 

fornecidos são totalmente seguros e não podem ser executados por 

terceiros que não estejam de posse do cartão de débito e da senha 

pessoal do próprio correntista; que a parte autora, mesmo tendo assinado 

termo de responsabilidade, de não fornecer os dados a pessoas 

estranhas. 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 ao Reclamado 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 verossímeis as assertivas no 

sentido de que há falha na prestação de serviços do Reclamado, 

considerando que a automação bancária, a despeito de facilitar a vida do 

cliente, tem sido incrementada especialmente para a diminuição de custos 

das instituições financeiras. Assim, devem também suportar os riscos 

decorrentes, especialmente na hipótese de uso do cartão por 

fraudadores. De lembrar que os bancos poderiam adotar outras formas 

mais seguras de identificação de seus clientes, como por exemplo, a 

biométrica, que evitariam quase todas as fraudes. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. SAQUES E COMPRAS 

NÃO EFETUADOS PELO AUTOR. FATO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. 

DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00. Afigura-se na hipótese 

relação de consumo, impondo-se, portanto, ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade civil objetiva, estando o consumidor desonerado do ônus 

de provar a culpa do réu no evento danoso. In casu, a pretensão tem por 

fundamento o fato de o autor ter sido abordado por fraudadores no interior 

da agência do banco réu, que efetuaram a troca do cartão do autor, sem o 

seu consentimento, e terem realizado saques e compras com o cartão do 

autor. Compulsando os autos, nota-se que o réu não produziu qualquer 

prova no sentido de afastar a existência do acidente de consumo alegado 

ou do nexo causal entre o fato e o suposto dano. Com efeito, as 

alegações da parte autora são deveras verossimilhantes, 

considerando-se, ainda, que o réu não trouxe prova capaz de demonstrar 

que os saques e compras contestados pelo consumidor foram realizados 

por ele, bastando para tal a simples apresentação de vídeo interno do 

banco ou fotografia de quem efetuou a transação no caixa eletrônico, no 

momento da realização do saque, por exemplo. Por sua vez, o banco réu é 

responsável pela abordagem de fraudadores a correntistas no interior de 
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suas agências, pois o autor é pessoa idosa e frágil e a utilização de 

sistemas informatizados, com terminais eletrônicos foi implementada para 

otimização de seus serviços, com redução de custos com contratação de 

empregados, tanto nos caixas como atendentes externos, e por tais 

serviços, ainda, cobra tarifas dos correntistas, o que incrementa seus 

lucros, o que não é ilícito, mas o obriga a suportar os ônus da atividade 

lucrativa que desenvolve e que são custeadas pelo consumidor. 

Inexistência de culpa exclusiva de terceiro porquanto se trata de mero 

fortuito interno da atividade realizada pelo fornecedor de serviço. Dano 

moral in re ipsa. Quantum compensatório fixado em R$ 5.000,00, em 

obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Apelação 

a que se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 00137686720128190066 RJ 

0013768-67.2012.8.19.0066, Relator: DES. JUAREZ FERNANDES FOLHES, 

Data de Julgamento: 27/03/2014, VIGÉSIMA SEXTA CAMARA CIVEL/ 

CONSUMIDOR, Data de Publicação: 11/04/2014 16:34, undefined) Nesse 

diapasão, devida a reparação da autora a título de danos materiais e 

morais, diante do desfalque patrimonial e insegurança, cumprindo a 

indenização especialmente seu caráter punitivo e pedagógico. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para: a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DAS DÍVIDAS 

CONTRAÍDAS NA EMPRESA XFER-HMPS NOS VALORES DE R$ 1.500,00 

(Um mil e quinhentos reais) parcelado em 03 parcelas de R$ 500,00 

(quinhentos reais) e outra compra no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) parcelados em 10 parcelas de R$400,00(quatrocentos reais); b) 

condenar as Reclamadas solidariamente a restituir de forma simples o 

valor de R$ 1.800,00 ( um mil e oitocentos reais), a título de danos 

materiais, acrescidos de juros de 1% a.m. e correção monetária (INPC) a 

partir da citação; e c) pagar valor de R$ 5.000,00 (cinco 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). d) confirmar a medida liminar anteriormente concedida nos 

autos. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/90. 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 27 de 

fevereiro de 2018 Angelo Judai Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001012-88.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA SOARES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO)

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT0010907A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN PROMOTORA DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (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: 1001012-88.2017.8.11.0055 REQUERENTE: APARECIDA 

SOARES PEREIRA REQUERIDO: AGIPLAN PROMOTORA DE VENDAS 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. Conforme consta dos autos, a 

parte Reclamante reconhece a existência de vínculo jurídico/negocial com 

a Reclamada mediante contratação de empréstimo consignado, todavia, 

aduz não reconhecer a legitimidade dos descontos efetivados 

mensalmente de "Cartão de Crédito", pleiteando a suspensão dos 

descontos, devolução em dobro dos valores subtraídos e indenização por 

danos morais. No entanto, da análise dos autos verifico que não assiste 

razão à parte reclamante, uma vez os descontos referem-se ao 

pagamento de faturas em atrasos, conforme os extratos das faturas 

juntado nos autos, além disso, de acordo com o contrato apresentado pela 

Reclamada, os termos e limites pactuados estão bem determinados, 

inclusive a contratação do cartão de crédito. A simples denominação do 

contrato - TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO 

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN e SOLICITAÇÃO DE SAQUE VIA 

CARTÃO DE CRÉDITO – já mencionam a contratação e utilização do 

cartão. Assim, a afirmação da Reclamante de que não realizou a 

contratação de cartão de crédito não deve prosperar. 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. 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. 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
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Autos n. 1001430-26.2017.8.11.0055 Autora: MARIA DE FATIMA DUARTE 

SILVA DOS SANTOS Ré: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

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. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA E OBRIGAÇÃO DE FAZER E AINDA, 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARIA DE FATIMA 

DUARTE SILVA DOS SANTOS em face de BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO. Ab initio, afasto a preliminar suscitada pela ré em 

contestação (evento 11634996), considerando ser despicienda a 

produção de prova pericial para o deslinde do caso em epígrafe, 

especialmente porque as assinaturas a serem contrastadas são bastante 

semelhantes. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do 

E. do Mato Grosso, in verbis: [...] “A presunção de veracidade dos fatos 

alegados, pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo como livre convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. 

Min. Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 
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idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 

por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015) (grifo nosso). De igual modo afasto a preliminar de ausência 

de interesse de agir suscitada pela ré por entender ser legitimo o direito de 

ação do autor no presente caso, porque não é necessário requerimento 

administrativo como pressuposto objetivo do citado direito, salvo exceções 

definidas na Constituição da República e entendimentos jurisprudenciais 

pontuais. Afirmar o contrário é obstar o acesso à Justiça de forma 

desarrazoada, o que violaria a Constituição da República (cf. art. 5º, inc. 

XXXV). Por fim resta afastada resta a prescrição aludida, pois o Código 

Civil de 2002 define que uma ação indenizatória por danos moral e material 

seja de três anos. Mas, se o dano decorrer de uma relação de consumo, a 

vítima tem prazo de até 5 anos para mover uma ação, conforme 

estabelece o Código de Defesa do Consumidor. Outrossim, presentes os 

pressupostos de constituição e de validade do processo, bem como as 

condições da ação, superadas as preliminares suscitadas, nulidades a 

declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem 

resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: 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. Depreende-se dos autos principais que a 

parte autora foi negativada por ordem da ré, por dívidas que perfazem o 

montante de R$ 77,23 (setenta e sete reais e vinte e três centavos), 

referente ao contrato N° 0200390136171, como prova certidão de 

restrição anexa aos autos. Todavia, afirma peremptoriamente a parte 

autora que desconhece a dívida em questão, por não ter contratado o 

serviço prestado pela 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 a realização do negócio jurídico juntando CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO E RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO. Demonstra a demandada 

que o TERMO ORIGINAL É O DE NÚMERO 0200390442388, DATADO DE 

29/11/12, REALIZADO PELAS LOJAS CITY LAR , NO VALOR DE R$ 

1.237,95 A SER QUITADO EM 09 PARCELAS DE R$ 137,55 e que destas, 3 

PARCELAS foram PAGAS POR PELOS DEVIDOS MEIOS E AS DEMAIS 

PARCELAS QUITADAS PELA RENEGOCIAÇÃO. Sendo que o contrato Nº 

020039187830N, datado de 12/07/13, renegociação do contrato 

supracitado, no valor de R$ 736,05 a ser quitado em 05 parcelas de R$ 

147,21 não teve nenhuma parcela quitada. 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[1]. Entendo que havendo contrato 

firmado entre as partes, falacioso se mostra a legação da autora de que 

“desconhece a dívida em questão”, assim, estando demonstrada 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) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, 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, o posterior cancelamento do serviço 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. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, contido na 

inicial. Sem custas 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 [1] [...] “A presunção de veracidade 

dos fatos alegados, pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência 

da revelia do réu é relativa, podendo ceder a outra circunstâncias 

constantes dos autos, de acordo como livre convencimento do juiz.” 

(RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de 

defesa quando é desnecessária a perícia para análise de assinatura 

porque visivelmente idêntica à constante aos documentos juntados nos 

autos. Não se fala em erro no contrato quando é possível averiguar o 

consentimento da parte por meio de sua assinatura. Se não configurado o 

ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) (grifo nosso). [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 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, 27 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001021-50.2017.8.11.0055 REQUERENTE: ANA CLAUDIA 

ALVES DE ANDRADE REQUERIDO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, 

ESTADO DE MATO GROSSO 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. Trata a 

demanda de AÇÃO DE INDENIZAÇAO DE DANOS MORAIS E ESTETICOS, 

promovida em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA. Afirma a autora que sofreu um acidente em 

27/02/2014 no Município de Tangará da Serra, na qual foi atendida pelo 

SAMU e encaminhada para Hospital Municipal, sendo liberada depois de 2 

horas e prescrito 4 dias de repouso. No entanto, aduz que em razão de 

fortes dores que vinha sofrendo procurou um médico particular, sendo 

constado através de exames fratura na clavícula imprescindível a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102081/3/2018 Página 224 de 477



realização de uma cirurgia. Sendo assim buscou novamente o Hospital 

Municipal no dia 31/03/2014, na qual foi encaminha ao especialista Dr. 

Francismar Sanches Lopes Jr., que encaminhou para realização da 

cirurgia em Cuiabá – MT; E que nunca foi agendada apesar de diversos 

atendimentos. Tendo em vista demora e o sofrimento com as dores no 

ombro, realizou o procedimento cirúrgico através do plano de saúde 

UNIMED 31/05/2017. Aduz ainda que ficará com uma placa de titânio por 

18 meses, quando então será submetida a nova cirurgia. Assim, requer 

indenização em danos morais e estéticos em face do Município de Tangará 

e Estado de Mato Grosso. O promovido MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA 

SERRA em sua defesa afirma que, que inexiste nexo causal entre o 

atendimento dado pelo Município e os eventuais danos sofridos pela 

Autora. Aduz que a requerente sequer utilizou exclusivamente os 

serviços de saúde pública para que houvesse qualquer ligação direta 

entre os fatos e o Município. Assim, afirma que o Município de Tangará da 

Serra, prestou o atendimento dado pelo SUS e SAMU, conforme os 

inúmeros documentos médicos juntados nos autos, com a correta e clara 

prestação de seus serviços. Requerendo por fim a improcedência da 

ação. O promovido ESTADO DE MATO GROSSO de igual modo refuta as 

alegações autorais e requer a improcedência da ação. PRELIMINARES DA 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL Rejeito a preliminar de 

incompetência de juízo para o deslinde do processo por necessidade de 

prova pericial, uma vez que as provas existentes nos autos se mostram 

suficientes para a elucidação da questão. 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. 

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. MÉRITO O feito 

oportuniza o julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, do CPC, 

porque a demanda não exige a produção de provas, considerando que a 

matéria versada é unicamente de direito. A priori cumpre ressaltar que é 

dever da União, dos Estados e dos Municípios realizarem todos os 

procedimentos necessários, dentro das suas competências, ao benefício 

da saúde de seus cidadãos, tendo como matriz a Constituição Federal e 

regulamentação na legislação infraconstitucional. A Constituição Federal 

em seus artigos 196 e seguintes deixa claro que a saúde é um direito de 

todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso 

universal às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. Essas ações e serviços públicos de saúde devem ser 

desenvolvidos de forma integrada, embora descentralizada, através de um 

sistema único (art. 198), do qual fazem parte a União, os Estados e os 

Municípios. Essa solidariedade é de custeio e de promoção, incluindo 

realização de cirurgia a pacientes necessitados, serviços de saúde em 

geral, consultas médicas, e fornecimento de medicamentos e produtos à 

proteção da saúde. Nesse sentido, a jurisprudência dominante do Superior 

Tribunal de Justiça, ‘verbis’: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, E 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA. DIREITO 

À SAÚDE. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. EFICÁCIA. SÚMULA 7/STJ. 

SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO 

FEDERAL.1. As matérias reputadas omissas pelo recorrente - 

necessidade da medicação e sua inclusão em lista do SUS - foram 

enfrentadas pelo Tribunal de origem. Pelos mesmos motivos, não há falar 

em contrariedade aos arts. 165, 458, II, e 535, II, do CPC, porquanto 

aludidas questões foram decididas com fundamentos claros, nos limites da 

lide.2. De outra parte, rever as conclusões tiradas dos elementos 

fático-probatórios dos autos, a respeito da eficácia da medicação que se 

pretende obter para o tratamento de Lúpus, é medida vedada em sede de 

recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ..3. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da responsabilidade 

solidária e da competência comum dos entes federados, de forma que 

qualquer um deles pode responder por demanda cujo objeto seja a tutela à 

saúde.4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 

532.487/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16/09/2014, DJe 26/09/2014) No mais, o dever de viabilizar o exercício do 

direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na 

expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, 

ambos da CF. Assim, a responsabilidade solidária confere à parte 

reclamante a faculdade de escolher quem irá ser demandado para 

satisfazer a obrigação. Pode ser um ou outro obrigado ou, ainda, todos 

eles como o faz nestes autos. No tocante ao pedido formulado pela parte 

reclamante verifico desde 05 de Agosto de 2014, recebendo então 

indicação médica para que fosse submetida a procedimento cirúrgico, na 

qual nunca foi agendada apesar de diversos atendimentos. Entendo que 

há verossimilhança no alegado pela autora, posto que, conforme relatório 

médico atestado por médico do sistema único de saúde demonstra a 

necessidade da realização do procedimento cirúrgico. Ainda, que em 

virtude da gravidade do seu quadro clínico, a Requerente se viu obrigada 

a custear o procedimento cirúrgico. No que tange à responsabilidade civil 

e ao dever de indenizar, dispõe o art. 927 do CC/02: "Art. 927. Aquele que, 

por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 

a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem." Em face do contido neste p. 

único, Rui Stoco leciona: "Considerando que o ato ilícito, no âmbito civil, 

traduz-se em comportamento antijurídico e culpável, a regra é da 

responsabilidade subjetiva (...). Contudo, o parágrafo único trouxe 

acréscimo antes inexistente (...). Como se verifica, mantém-se o princípio 

da responsabilidade com fundamento na culpa (teoria da culpa), mas 

abre-se a exceção pra admitir a responsabilidade independente de culpa 

"nos casos especificados em lei". (...) Era escusado ao legislador repetir o 

óbvio, pois nosso ordenamento jurídico abriga inúmeras leis anteriores ao 

novo Código Civil, que adotam a teoria da responsabilidade objetiva, com, 

por exemplo, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e 

direito privado, prestadoras de serviços públicos, estabelecida na 

Constituição Federal (art. 37, § 6º)."(Tratado de Responsabilidade Civil, 6ª 

ed., Revista dos Tribunais, p. 164) Sobre a responsabilidade das pessoas 

jurídicas de direito público, dispõe o art. 37, § 6º, da CR/88, que: "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: § 6ºº - As pessoas jurídicas de direito 

público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem 

a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa." No que tange à responsabilidade do Estado e 

Município, conclui-se inicialmente que sempre responderá objetivamente 

(sem a necessidade de aferição de culpa) por atos praticados por seus 

agentes que causem danos a terceiros. Todavia, quando a 

responsabilidade é sustentada ao fundamento de que houve omissão, há 

reiterada doutrina e jurisprudência no sentido de que não se aplica a 

responsabilidade objetiva, mas a teoria da culpa administrativa (Teoria da 

Faute du Service Publique - falta de serviço público), devendo-se 

averiguar a presença da conduta omissiva culposa (se inexistiu o serviço 

que deveria ter sido prestado ou houve mau funcionamento ou má 

prestação), do dano e do nexo de causalidade entre a conduta antijurídica 

e o dano. Sobre a Teoria da Faute du Service, corroborando a ideia de que 

é necessária a aferição da culpa do Estado quando se tratar de 

responsabilidade por conduta omissiva sua, atente-se para a lição de Hely 

Lopes Meirelles e José dos Santos Carvalho Filho, respectivamente: 

"Segundo a teoria da faute du service, a responsabilidade civil pela 

omissão do Estado é subjetiva, ou seja, exige uma culpa especial da 

Administração, razão pela qual também é conhecida como teoria da culpa 

administrativa. "(Direito Administrativo Brasileiro, 33ª ed., Malheiros, p. 615) 

"A falta do serviço podia consumar-se de três maneiras: a inexistência do 

serviço, o mau funcionamento do serviço ou o retardamento do serviço. 

Em qualquer dessas formas, a falta do serviço implicava o reconhecimento 

da existência da culpa, ainda que atribuída ao serviço da Administração. 

Por esse motivo, para que o lesado pudesse exercer seu direito à 

reparação dos prejuízos, que era necessário que comprovasse o fato 

danoso se originava do mau funcionamento do serviço e que, em 

consequência, teria o Estado atuado culposamente. Cabia-lhe, ainda, o 

ônus de provar o elemento culpa."(Manual de Direito Administrativo, 23ª 

ed., Lumen Juris, p. 596) Frise-se que a imprescindibilidade da cirurgia foi 

corroborada pela declaração médica, na qual consta que o procedimento 

seria necessário. Não se deve olvidar que, conforme art. 5º, § 1º, e 196, 

ambos da CR/1988, o direito à saúde é direito fundamental do cidadão e as 

normas a ele atinentes têm aplicação imediata. Ao Poder Público não é 
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dado ignorar que: "(...) o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem 

como conseqüência imediata da consagração da dignidade da pessoa 

humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse 

fundamento afasta a idéia de predomínio das concepções 

transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade 

individual."(Alexandre de Moraes, Constituição do Brasil Interpretada, 

Atlas, 1ª ed., p. 1904) Como ensina Dirley Cunha Júnior que: "O direito 

social à saúde é tão fundamental, por estar mais diretamente ligado ao 

direito à vida, que nem precisava de reconhecimento explícito. Nada 

obstante, a Constituição Brasileira dispôs que a saúde é um direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação (art. 196). Aqui fica até mais fácil 

defender a imediata aplicabilidade desse direito social, com a possibilidade 

de sua efetivação judicial, uma vez que está em jogo a preservação do 

bem maior: a vida humana. Assim, constitui exigência inseparável de 

qualquer Estado que se preocupa com o valor "vida", o reconhecimento de 

um direito subjetivo público à saúde, uma vez que denegá-lo significaria o 

mesmo que admitir a aplicação da pena de morte, que é, como se sabe, 

vedada constitucionalmente (salvo em caso de guerra declarada) e, o que 

é pior, sem crime e sem qualquer processo."(Controle Judicial das 

omissões do poder público: em busca de uma dogmática constitucional 

transformadora à luz do direito fundamental à efetivação da constituição, 

2.ª ed., Saraiva) O descaso do reclamado no que tange à não imediata 

submissão da promovente ao procedimento de urgência de que 

necessitava denota, no mínimo, conduta negligente. Ora, na negligência, 

conforme lição de Rui Stoco: " há um desajuste psíquico traduzido no 

procedimento antijurídico, ou uma omissão de certa atividade que teria 

evitado o resultado danoso; (...) encontra-se um defeito de previsibilidade. 

"(Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª ed., RT, p. 97) A negligência e o 

nexo de causalidade foram corroborados pelos documentos coligidos aos 

autos, inexistindo prova robusta apta a rechaçá-los. Não se deve olvidar 

que a indenização por danos morais tem como finalidades compelir o 

ofensor a atuar de forma que obste a ocorrência futura de atos lesivos 

semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos. E, 

o arbitramento do montante indenizatório deve amparar-se, dentre outros 

aspectos, nas condições do ofensor, bem como nos prejuízos morais 

sofridos pela vítima, sendo fixado em observância aos critérios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que não seja irrisório e 

sequer fonte de enriquecimento sem causa. Quanto à fixação dos danos 

morais, Caio Mário da Silva destaca que há de preponderar: "(...) um jogo 

duplo de noções: a - de uma lado, a idéia de punição ao infrator, que não 

pode ofender em vão a esfera jurídica alheia (...); b - de outro lado, 

proporcionar à vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o 

ofensor nas mãos uma soma que não é o pretium doloris, porém uma 

ensancha de reparação da afronta (...)."(Instituições de Direito Civil, 7ª. 

ed., Vol II, Forense, p. 235) E acrescenta que: " (...) na ausência de um 

padrão ou de uma contraprestação que dê o correspectivo da mágoa, o 

que prevalece é o critério de atribuir ao juiz o arbitramento da indenização 

(...) "(ob. cit., p. 316) 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$ 8.000,00 (oito mil reais). Com relação ao dano estético pode 

ser definido como aquele que altera a aparência da pessoa ou sua 

estrutura corporal, de forma a causar-lhe abalo na autoestima e em sua 

aceitação perante a sociedade. Ausentes nos autos elementos hábeis a 

demonstrar a sua configuração no caso concreto, é de rigor o seu 

indeferimento. Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial, para: 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 da citação e 

correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento. E indefiro o pedido 

de dano estético. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

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. 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, 28 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010439-87.2017.8.11.0055 REQUERENTE: SONIA MARIA DE 

ANDRADE REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. O deslinde das questões de 

fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia ou de 

audiência de instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, 

ex vi do art. 355, inc. I do CPC. A reclamante relata que nada data de 

10.11.2015, aderiu um plano de telefonia no valor mensal de R$ 169,90 

(cento e sessenta e nove reais e noventa centavos), consistente no uso 

de telefonia móvel e internet fixa. Informa que após a aquisição do referido 

plano a reclamada passou a cobrar o valor de R$ 39,90 (trinta e nove 

reais e noventa centavos), referente ao serviço de internet móvel, porém, 

afirma que nunca o contratou. Com tais argumentos, requer o 

cancelamento das cobranças do serviço de internet para telefonia móvel, 

repetição de indébito e, por fim, condenação em danos morais. Por sua 

vez, a reclamada não logrou êxito em comprovar a solicitação ou utilização 

do serviço oferecido (internet móvel), tendo em vista que não apresentou 

nenhum contrato assinado pela requerente, gravação do serviço de 

atendimento ao cliente ou outro documento idôneo que demonstrasse a 

contratação do serviço. Assim, a autora faz jus ao cancelamento do 

serviço discutido no processo. No tocante ao dano material, restou 

configurado a cobrança indevida no valor de R$ 547,17 (quinhentos e 

quarenta e sete reais e dezessete centavos). Assim, a autor faz jus à 

devolução dos valores cobrados nas faturas de consumo, quais deverão 

ser devolvidos em dobro, totalizando a importância de R$ 1.094,34 (um mil, 

noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos). No mesmo sentido 

segue o entendimento da Turma Recursal de Mato Grosso, assim entendo 

que a devolução deverá ocorrer de foram dobrada, visto que, não 

havendo provas da adesão ao serviço indevidamente cobrado, os valores 

indevidamente pagos devem ser restituídos em dobro. Assim vejamos: 

RECURSO INOMINADO ? RELAÇÃO DE CONSUMO ? CONTRATOS 

BANCÁRIOS ? CARTÃO DE CRÉDITO ? COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO 

CONTRATADO ? REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS ? SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA ? 

RESTITUIÇÃO SIMPLES ? INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE ? 

RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVE OCORRER DE FORMA DOBRADA ? 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO ? SENTENÇA REFORMADA EM PARTE 

? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É ônus que incumbe 

à Ré comprovar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito 

pleiteado, nos moldes do artigo 373, inciso II, do NCPC, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos não impugnados. Não havendo 

provas da adesão ao serviço indevidamente cobrado, os valores 

indevidamente pagos devem ser restituídos de forma dobrada. Não 

obstante a falha na prestação do serviço, tais fatos não comprovam o 

dano moral alegado, de modo que a situação não desborda do mero 

aborrecimento. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT; Turma 

Recursal; RI n.º 0028651-68.2014.811.0002; Relator Juiz Dr. Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes; julgado em 19/08/2016). (grifo nosso) Pleiteia 

a parte reclamante, outrossim, indenização por danos morais. Conquanto 

os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos a parte 

reclamante, não há falar-se em ocorrência de danos morais, configurando 

tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102081/3/2018 Página 226 de 477



ocorreu fato outro capaz de gerar constrangimento. Salienta-se, que a 

requerente não teve seu nome inscrito no rol de inadimplentes, os valores 

cobrados não denegriram sua imagem, bem como não lhe causaram 

prejuízos significativos. No mesmo sentido assevera o julgado abaixo: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO ? DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MORAIS ? RELAÇÃO DE CONSUMO ? TELEFONIA ? INTERNET ?

COBRANÇA INDEVIDA ? SERVIÇO NÃO UTILIZADO PELO CONSUMIDOR ? 

DANO MORAL ? INOCORRÊNCIA ? MERO ABORRECIMENTO ?

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? SENTENÇA MANTIDA ? RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A mera cobrança indevida de serviço não utilizado pelo 

consumidor, por si só, não é suficiente para ensejar indenização por dano 

moral. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, 

normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil. 

Dano moral é a dor subjetiva, que refoge à normalidade do dia-a-dia do 

homem médio. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não constituindo, 

assim, lesão de bem integrante da personalidade da autora. O mero 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral. (TJMT; Turma Recursal; RI n.º 

0018568-56.2015.811.0002; Juiz Relator Dr. SEBASTIÃO DE ARRUDA 

ALMEIDA; julgado em 12/06/2017). Pelo exposto, decido pela parcial 

procedência da pretensão inicial, para: 1) determinar o cancelamento 

definitivo do serviço discutido na lide; 2) determinar que a ré devolva a 

reclamante o valor de R$ 1.094,34 (um mil, noventa e quatro reais e trinta e 

quatro centavos), correspondente ao dobro dos valores cobrados 

indevidamente, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do 

desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação. 

Decisão sujeita à homologação do 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. 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, 28 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Processo Número: 1000448-12.2017.8.11.0055
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AVELINA ANTONIA VISITACAO OAB - MT0014541A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000448-12.2017.8.11.0055 REQUERENTE: BERNARDO DE 

ARAUJO FILHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27 da Lei nº 

12.153/2009, deixo de exarar o relatório. 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. Fundamento e decido. Preliminar 1 – Ilegitimidade 

Passiva do Departamento Estadual de Trânsito Suscita a reclamada, em 

preliminar, sua ilegitimidade passiva ad causam sob o fundamento de os 

tributos lançados são de competência é de direito do Estado de Mato 

Grosso, com isso, apenas essa pessoa jurídica pode extinguir ou 

renunciá-los. Não vejo com prosperar tal argumento, uma vez que o 

requerente pleiteia o cancelamento das cobranças referente as taxas de 

licenciamento e seguro DPVAT e demais créditos existentes do veículo 

Volkswagen, modelo Pssat GHLS ATU, placa AQ-0282, ano 1980/1980, 

cor: verde, Chassi: BT353916, Renavam 125422113, bem como a baixa da 

titularidade, sendo correto o ajuizamento em face do DETRAN/MT, órgão 

que é competente para proceder o seu lançamento e aplicar as medidas 

administrativas para sua cobrança e baixa no cadastramento. Posto isso, 

passo a analisar o mérito da causa. Mérito. Segundo consta na petição 

inicial, a parte autora efetuou a venda do veículo Volkswagen, modelo 

Passat GHLS ATU, placa AQ-0282, ano 1980/1980, cor: verde, Chassi: 

BT353916, Renavam 125422113, durante o ano de 1993 para o senhor 

José Pereira de Souza, que posteriormente vendeu para terceiro não 

identificado. Aduz, que na época da venda não providenciou a 

transferência do bem perante o Departamento Estadual de Trânsito, haja 

vista a ausência de disposição legal, com isso, a regra disciplina no artigo 

134, não existia naquele momento. O requerente relata também, que 

providenciou várias diligências perante o DETRAN, polícia civil, polícia 

federal e demais entidades, a fim de encontrar o paradeiro do veículo 

como o seu atual proprietário, contudo, todas as tentativas restaram 

infrutíferas. Assim, requer a declaração de inexistência dos lançamentos 

de seguro DPVAT, licenciamento, lançamento de IPVA e demais créditos 

registrados em face do veículo descrito acima, bem como seja 

determinado a baixa do registro do veículo. Considerando os fatos 

relatados e as provas apresentadas, tenho que assiste razão a parte 

requerente, pois em que pese a regra prevista no art. 134 do Código de 

Trânsito Brasileiro, o caso apresenta fato peculiar vez que a alienação do 

automóvel ocorreu no ano de 1993, ou seja, antes da vigência do Código 

de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503/1997. Assim, diante do paradeiro 

desconhecido do veículo e da inexistência de referência do atual 

proprietário ou possuidor, considerando evidenciar-se a impossibilidade 

fática do autor realizar o procedimento de forma outra, tendo em vista o 

ano de fabricação do veículo (1980) e a data da transferência (1993), a 

procedência da demanda se impõe de forma a dar solução de 

continuidade aos fatos narrados na inicial possibilitando o encerramento 

com relação a parte autora. Por se tratar de bem móvel cuja propriedade 

se transmite pela a tradição, consoante art. 620 do Código Civil/1916, 

diploma vigente à época do negócio jurídico; por estar relatada a alienação 

do veículo ainda no ano de 1993; e ante a ausência de imputação de 

responsabilidade solidária na vigente do Código de Trânsito Brasileiro 

anterior, não pode ao autor, antigo proprietário, ser imputada a 

responsabilidade sobre quaisquer créditos desde a tradição do bem. 

Nesse sentido, o E. TJRS já se manifestou: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. TRÂNSITO. COMUNICAÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. VENDA OCORRIDA ANTES DA VIGÊNCIA 

DO CTB. 1. Alienado o veículo antes da vigência do Código de Trânsito 

Brasileiro (Lei nº 9.503/97), é inaplicável o disposto no caput do art. 134. A 

legislação anterior, embora determinasse a comunicação da mudança de 

propriedade do veículo, não previa a responsabilização solidária do 

anterior proprietário pelas penalidades impostas. 2. Diante da declaração 

de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 13.471/2010 (Incidente de 

Inconstitucionalidade nº 70041334053 e Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 70038755864) não mais prevalece a isenção da 

Fazenda Pública Estadual ao pagamento das custas, dos emolumentos e 

das despesas judiciais, à exceção das relativas à condução do Oficial de 

Justiça. 3. Redução dos honorários advocatícios, em homenagem ao 

princípio da moderação. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. 

(Apelação Cível Nº 70064959174, Terceira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 28/04/2016) 

Portanto, deverá a autarquia de trânsito proceder em diligências de moldes 

a permanecer com o registro do veículo ativo em nome de terceiro ou 

proceder a baixa em caso de impossibilidade. Isto posto, com escoro no 

art. 487, inciso I, do CPC, opino pela procedência do pedido, a fim de 

declarar a inexistência de quaisquer débitos do veículo Volkswagen, 

modelo Passat GHLS ATU, placa AQ-0282, ano 1980/1980, cor: verde, 

Chassi: BT353916, Renavam 125422113, em nome do requerente, bem 

como determinar que as requeridas efetuem a baixa definitiva do registro 

do veículo em nome do autor, com dispensa da apresentação de qualquer 

peça do automóvel. Deixo de condenar o reclamado em custas e 

honorários por não serem cabíveis nesta fase. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do magistrado togado. 

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 
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da Serra-MT, 28 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000666-40.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DENNER MEDEIROS DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER MEDEIROS DE MOURA OAB - MT0014142A (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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000666-40.2017.8.11.0055 REQUERENTE: DENNER MEDEIROS 

DE MOURA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Relatório dispensado, conforme prevê o art. 38 

da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. O cerne da controvérsia consiste 

em analisar a ilegitimidade da inserção do nome da parte reclamante no 

cadastro de inadimplentes, haja vista que no decorrer do ano de 2017, o 

r e q u e r e n t e  p o s t u l o u  n o  m é r i t o  d o  p r o c e s s o  n º . 

8010382-69.2017.811.0055, a inexigibilidade do débito no valor de R$ 

2.360,00 (dois mil, trezentos e sessenta reais), e, em sede de tutela de 

urgência, abstenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica, 

bem como a emissão de nova fatura constando apenas o valor relativo ao 

consumo aferido no mês de março/2017. A tutela de urgência foi deferida 

nos termos pleiteados e, ao final, o pedido julgado procedente. Contesta a 

requerida defendo a legalidade da inscrição dos dados do requerente nos 

órgãos de proteção, sob o fundamento que não existia nenhuma ordem 

judicial impedido a negativação do crédito discutido na ação nº. 

8010382-69.2017.811.0055, pois este juízo sentenciante determinou 

apenas a abstenção no corte de energia elétrica. A despeito desta 

alegação esposada na peça defensiva, e forçoso reconhecer o agir 

abusivo da requerida, pois ao invés de sobrestar qualquer tipo de 

cobrança em relação débito que estava sob litigio, preferiu inscrever o 

nome do requerente no rol de inadimplente com o saldo remanescente da 

fatura de consumo. Em casos desta natureza, quando na maioria das 

vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as consequências em 

detrimento do consumidor ou devedor são devastadoras e irreparáveis, 

com abalo no seu crédito, nas suas relações comerciais e bancárias, além 

de reflexos negativos na sua honra ou boa fama. Por outro lado, já se 

decidiu, que, em casos de discussão judicial do débito, o credor está 

impedido de lançar o nome dos devedores no banco de dados de serviços 

de restrição de crédito, mormente no presente caso em que há uma 

sentença declarando inexistente o débito em debate. Sendo assim, no 

caso, caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente 

dessa atitude que merece nosso repúdio, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, deve responder o fornecedor por essa 

medida. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária 

a fim de impedir prejuízo aos seus clientes, o que não foi feita no caso em 

tela. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados do 

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. 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 título 

exemplificativo, transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. 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. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. 

Portanto, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima 

quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o 

viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada também a 

extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam 

violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste 

sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. 

(...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Sopesando os critérios jurisprudências e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, fixo em R$ 8.000,00 

(oito mil reais) a indenização por danos morais, importância que satisfaz 

ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da 

conduta ilícita. Isto posto, com escoro no art. 487, inciso I, do CPC, opino 

pela procedência do pedido, a fim de condenar a parte 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 e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta 

data. Oficiem-se os órgãos restritivos ao crédito para que efetuem a 

BAIXA DEFINITIVA do nome da parte autora referente ao débito objurgado. 

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 do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. 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, 28 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-59.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR PIM DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-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: 1000225-59.2017.8.11.0055 REQUERENTE: JOAO VICTOR PIM 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102081/3/2018 Página 228 de 477



DE FREITAS REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório. 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. 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. Noticia a 

Reclamante iniciou os estudos no segundo semestre de 2016 realizou sua 

matrícula na Instituição da Reclamada, mesma data em que pleiteou o 

financiamento junto ao FIES, entregando os documentos necessários. 

Relata ainda que no mês de dezembro de 2016 compareceu no Caixa 

Econômica Federal, munida de toda a documentação, contudo, para 

realizar o aditamento do FIES, na qual não foi possível, pois constava um 

erro que devia ser corrigida pela promovida. Contudo, solicitou a 

Reclamada para que resolvesse a questões relacionadas com o FIES, 

jamais obteve resposta; e que começou a frequentar as aulas do primeiro 

semestre de 2017 normalmente na qual conclui e foi reprovada de duas 

matérias, pois acreditava que o problema seria resolvido, pois não obtendo 

êxito diante das dificuldades resolveu trancar o curso. Aduz ainda foi 

surpreendida com seu nome junto aos órgãos de proteção ao credito por 

uma divida que desconhece referente aos débitos de mensalidade no 

valor de R$1.397,50. Em sua defesa a Reclamada alega que o Banco 

recusou o adiantamento do financiamento referente ao semestre 2017/01, 

sendo um ato jurídico existente entre o banco e requerente que foge da 

alçada da parte Requerida. Ressalta ainda que os débitos oriundos da 

negativação são devidos, tendo em vista que a parte autora assinou um 

contrato de prestação de serviços educacional. Da análise dos autos e do 

conteúdo probatório nele consignado tenho que razão não assiste à parte 

Reclamante. Restou incontroverso que a Autora não realizou o processo 

de obtenção de financiamento educacional (FIES), junto à instituição 

financeira, por descumprimento injustificado das determinações contidas 

no regramento do programa, razão pela qual, não me merece razoável a 

alegação. E que conforme o contrato devidamente assinado nos autos 

tinha ciência da possibilidade de incidência de débitos decorrentes da 

perda do financiamento. Desta feita, não se mostra arrazoado beneficiar o 

demandante com o cancelamento de débitos decorrentes de serviço 

efetivamente prestado Nesse sentido, entendo que não ficou demonstrada 

a prática de ato ilícito pela Reclamada, estando, assim, ausentes os 

pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, ao que destaco 

que inclusive seguiu as regras dispostas na Lei 9.870/91, que determina o 

seguinte: Art. 6o São proibidas a suspensão de provas escolares, a 

retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras 

penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o 

contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, 

compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 

1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de 

noventa dias. § 1o O desligamento do aluno por inadimplência somente 

poderá ocorrer ao final do ano letivo ou, no ensino superior, ao final do 

semestre letivo quando a instituição adotar o regime didático semestral. 

Não há como deferir a tutela pretendida, uma vez que, inexistem nos autos 

elementos capazes de corroborar os pedidos da parte autora. Anoto que 

a circunstância de existir relação de consumo não impõe, 

necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também não é 

absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da 

hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações 

(CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não verifico no presente caso. Nessa 

esteira, a reclamação em epígrafe desafia a improcedência. Pelo exposto 

e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Revogar a medida liminar 

anteriormente concedida nos autos. Sem custas e honorários advocatícios 

(art. 54 e 55 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/MT 28 de fevereiro de 2018 Angelo 

Judai Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000943-56.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELI ELISBAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMILTON ALVES DE SOUZA OAB - MT0018940A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT0012919A (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: 1000943-56.2017.8.11.0055 REQUERENTE: GRACIELI ELISBAO 

DOS SANTOS REQUERIDO: BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA Visto, 

etc. Dispensado o relatório. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Preliminar LITISPENDÊNCIA A requerida alega que já 

existem ações em trâmite visando o mesmo objetivo desta. Sem razão, 

pois analisando o sistema PJE verifico que as referidas ações possuem 

fatos diversos. Rejeito a preliminar suscitada pela parte autora. INTERESSE 

DE AGIR A preliminar arguida pela reclamada não deve prosperar, uma 

vez que se trata, no caso, de livre exercício do direito de ação, motivo pelo 

qual entendo pela sua rejeição. 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 que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que segundo aduz a parte 

Reclamante, que tinha uma dívida com a Reclamada, referente ao 

financiado de seu veículo junto ao banco Reclamado, situação que motivou 

a Reclamada a promover a ação de revisional nesta Comarca com o 

código n°: 375190-2013.811.0055 busca de apreensão nº 

21367-86.2014.811.0041; acrescenta que foi realizado acordo, a qual 

regularizou sua situação junto ao Banco Reclamado; todavia, este jamais 

adotou as medidas necessárias à retirada do gravame do veículo junto ao 

RENAJUD. Em sede de defesa a Reclamada não afasta a verossimilhança 

das afirmações autorais, posto que de fato, o gravame junto ao sistema 

RENAJUD persiste até a presente data, ademais, a Ré confirma a 

adimplência do Reclamante junto à instituição. Neste sentido é evidente a 

ocorrência de lesão ao demandante pela inércia da demandada em 

providenciar os meios para a retirada da restrição que solicitara junto ao 

RENAJUD. O novo CPC inova ao acrescentar dispositivo que prevê a 

reparação em caso de lesão processual, o que subsume ao caso em 

testilha, vejamos: Art. 302. Independentemente da reparação por dano 

processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de 

urgência causar à parte adversa, se: ... III - ocorrer a cessação da 

eficácia da medida em qualquer hipótese legal; De modo análogo: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REPARAÇÃO DE 

DANOS IMATERIAIS. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME. DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL ARBITRADO. DERAM 

PROVIMENTO AO RECURSO. (Recurso Cível Nº 71004917969, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, 

Julgado em 14/11/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 71004917969 RS , 

Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Data de Julgamento: 14/11/2014, Quarta 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

19/11/2014) 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$ 5.000,00 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102081/3/2018 Página 229 de 477



(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, nos termos do artigo 487, I, do 

NCPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a 

Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da 

citação válida e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento. 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-MT 28 de fevereiro de 2018 Angelo Judai Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010955-44.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA TORRES GUEDES (REQUERENTE)
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(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: 8010955-44.2016.8.11.0055 REQUERENTE: VANESSA TORRES 

GUEDES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório (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, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. PRELIMINAR COMPLEXIDADE DA 

CAUSA- NECESSIDADE DE PERÍCIA Rejeito a preliminar de incompetência 

de juízo para o deslinde do processo por necessidade de prova pericial, 

uma vez que as provas existentes nos autos se mostram suficientes para 

a elucidação da questão. INÉPCIA DA INICIAL A preliminar arguida pela 

reclamada se confunde com o mérito e com ele será analisada. MÉRITO Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. De início, ressalto que 

prescinde na oportunidade discorrer sobre a importância da linha 

telefônica, no mundo contemporâneo, que sem dúvida se trata de meio 

imprescindível de comunicação. Na hipótese vertente, a parte Reclamada 

acostou aos autos extratos do histórico de ligações efetuadas pela parte 

Reclamante no período que a mesma alega que o terminal não 

encontrava-se apto para funcionamento, de onde se infere inúmeras 

chamadas efetuadas, perfazendo, portanto, inverossímeis as alegações 

acerca de eventuais prejuízos causados em decorrência de eventual falha 

no sistema da ré. No entanto, mesmo que fosse reconhecida 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. Ora, a espécie revela de forma clara que mesmo que fosse 

comprovada a interrupção dos serviços de telefonia móvel, restaria 

configurado, no máximo, mero aborrecimento. Aliás, há procedimento 

administrativo em andamento na ANATEL e não há comprovação de que a 

queda de sinal, até a presente data, tenha sido causada propositalmente 

e, mesmo que fosse, não seria o caso de reconhecimento de dano moral, 

mas sim de aplicações de multas e outras penalidades pelos órgãos 

legalmente constituídos. 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. 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 

desiquilíbrios e prejuízos à vida em sociedade. Não se afirma aqui que a 

conduta da empresa ré é admissível. Pelo contrário. A controvérsia, em 

princípio, pode revelar falha na prestação de serviço que merece atenção 

do Ministério Público e aplicações de multas, inclusive, pesadíssimas pelos 

órgãos regularmente constituídos, entre eles, a própria agência reguladora 

que pode, inclusive, impedir a continuidade da prestação de serviço pela 

parte ré. No entanto, repito, a espécie não revela qualquer situação 

excepcional que autorize reconhecer que o evento danoso tenha 

ultrapassado a linha do mero aborrecimento. Nesse sentido, Súmula n. 193 

do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que bem se enquadra na espécie, 

in verbis: "Breve interrupção na prestação dos serviços essenciais de 

água, energia elétrica, telefone e gás por deficiência operacional não 

constitui dano moral." REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº. 0013662 

46.2011.8.19.0000 - Julgamento em 22/11/2010 - Relator: Desembargadora 

Leila Mariano. Votação Unânime. Reputa-se assim existente a relação 

jurídica entre as partes, mas restando inequívoca a inexistência de dano 

moral a ser reparado. 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 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-MT 28 de fevereiro de 2018 Angelo Judai Junior Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010440-72.2017.8.11.0055 REQUERENTE: RAFAEL FERREIRA 

DUARTE REQUERIDO: ALPHAVILLE BUFFET LTDA - EPP Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 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. A parte Reclamante 

ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito cumulada 

com indenização por danos morais em desfavor de Alphaville Buffet Ltda - 

EPP, narrando que contratou a empresa reclamada para prestação de 

serviços de “buffet” na sua festa de casamento que ocorreu no dia 

24.9.2016. Informa que o valor contratado para a prestação dos serviços 

foi de R$ 18.666,00, que foi pago em 6 parcelas de R$ 3.111,00, sendo o 

vencimento do primeiro boleto aos 5.4.2016 e do último aos 29.9.2016. 

Continua aduzindo que pagou devidamente os cinco primeiros boletos, 

tendo pago o último por meio de transferências bancárias, realizadas nos 

dias 28 e 29 de setembro de 2016, uma vez que a data do vencimento do 

boleto coincidia com a data da sua viagem de lua de mel. Por fim, informa 

que mesmo tendo feito o depósito integral da última parcela, a reclamada 

protestou e incluiu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. O autor 

desincumbiu-se do ônus probatório, forte no inciso I, do art. 373 do CPC, 

ao acostar consulta realizada ao SCP e protesto em Cartório 

demonstrando a inscrição de seu nome a pedido da ré. À ré foi 

oportunizada a apresentação de defesa e possibilidade compor acordo, 

todavia, mesmo com apresentação dos contratos de prestação de 

serviços e comprovantes de recebimentos dos valores, não conseguiu de 

modo eficaz demonstrar o fato extintivo, impeditivo ou modificativo do 

direito do autor, nos termos do artigo 333, II do CPC, devendo, portanto, o 

pedido ser julgado procedente. Ademais, In casu, o dano moral é o in re 
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ipsa (o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Desta forma, tenho que 

a Reclamada encaminhou os dados do 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. A título exemplificativo, transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 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. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. 

Portanto, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima 

quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o 

viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada também a 

extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam 

violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste 

sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. 

(...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Sopesando os critérios jurisprudências e 

considerando os princípios da proporcionalidade de razoabilidade, fixo em 

R$ 8.000,00 (oito mil reais) a indenização por danos morais, importância 

que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Pelo exposto, decido pela procedência do 

pedido, para: 1) declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, 

imputado pela parte reclamada; 2) condenar a parte reclamada a pagar a 

parte reclamante R$ 8.000,00 (oito 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; 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. 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. 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, 28 de fevereiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010420-81.2017.8.11.0055 REQUERENTE: GIOVANNA LAUER 

SCHNEIDER REQUERIDO: FLAYZA COSTA VIEIRA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Preliminar 1 - Da Revelia. A Reclamada devidamente citada, todavia deixou 

de compareceu à audiência de conciliação, assim, decreto sua revelia. 2 - 

Decadência: A parte requerida aponta decadência do direito da autora, 

pois propôs a ação após o prazo de 90 (noventa) dias da constatação do 

alegado vício, nos termos do art. 26, inciso II, do Código de Defesa do 

Consumidor, devendo a presente ação ser extinta. Extrai das provas 

produzidas que após o recebimento do produto a parte autora entrou em 

contato com a ré, ou seja, promoveu a reclamação, qual obsta a 

ocorrência da decadência, nos termos do art. 26, §2º, I, do CDC. Vale 

dizer também, não é caso de aplicação do prazo decadencial do referido 

artigo, pois a pretensão da requerente é se ver indenizado pelos danos 

suportados. Portanto, a prejudicial de mérito deve ser afastada. 3 - Da 

Incompetência Territorial: A reclamada levanta preliminar de incompetência 

territorial alegando a existência de cláusula de eleição de foro para dirimir 

quaisquer incidentes contratuais. A norma do artigo 101, inciso I, do 

Código de Defesa do Consumidor, excepciona a regra geral como 

prevalece sobre a cláusula de eleição de foro, de sorte que as ações 

envolvendo o consumidor e o fornecedor de produtos e serviços podem 

intentadas no domicilio do autor/consumidor. Assim, rejeito a preliminar em 

epigrafe - Mérito: In casu, aduz a parte requerente que contratou os 

serviços da requerida na cidade de São Paulo para confecção do seu 

vestido de noiva, haja vista a mesma ser uma renomada estilista neste tipo 

de serviço. Aduz também, que a retirada das medidas e contatos entre as 

partes se deu via Whastsapp e Skype, ocorrendo somente um encontro 

presencial para prova do vestido. Aduz por fim, que recebeu o vestido de 

noiva em desacordo do combinado e fora das medidas. Assim, requer a 

ressarcimento dos valores gastos com o aluguel do vestido de noiva e 

reparação por danos morais. 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. Conquanto tenha a 

requerida apresentado defesa a fim de afastar sua responsabilidade, não 

logrou êxito. Analisando os autos, verifica-se que a negociação, 

aquisição, confecção do vestido ocorreu a distância, via conversa 

eletrônica, Whatsapp e Skype, em que a requerida se comprometeu com o 

compromisso de entregar o produto sem nenhum defeito e sempre 

assegurou a qualidade do seu serviço. Ocorre que, como demonstrado 

através do registro fotográfico, é possível constatar a 

desproporcionalidade do vestido com as medidas do corpo da parte 

autora, restando nítido, a má prestação do serviço. Aliás, pelo que se 

depreende dos fatos, houve imprudência, negligência da requerida ao 

deixar de efetuar os últimos ajustes no vestido sem colocá-lo no corpo da 

requerente, mesmo com autorização da requerente, pois neste caso a 

requerida possuía obrigação de resultado. Impõe-se, portanto, o dever de 

indenizar o dano experimentado pela consumidora, pois não restou 

demonstrado, igualmente, qualquer excludente de responsabilidade, já que 

resta incomprovado a culpa exclusiva da autora quanto a entrega 

equivocada das suas medidas como a omissão do seu emagrecimento 

semanas antes do casamento. No que concerne à reparação do dano, 

nestes casos, incide a responsabilidade objetiva, como já frisado. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua, primordialmente, a proteção 

do consumidor no mercado de consumo, sendo ônus dos fornecedores e 

prestadores, a comprovação das excludentes, o que não se constata no 

caso em apreço. Cumpre a estas figuras agir com a diligência necessária 

a impedir a má prestação do serviço contratado, que possa acarretar 
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prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há dúvida de que a 

conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que estamos 

aqui tratando de caso que poderia incidir negativamente na saúde do 

consumidor, que adquiriu um produto, e ao fazer seu uso, verificou que o 

nome de prestígio da famosa estilista de alto renome na cidade São Paulo 

não foram suficientes a garantir a qualidade esperada. 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. 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. A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO 

INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - ESTELIONATO - 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE 

DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária 

conferir adequadamente a procedência e veracidade dos dados 

cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da contratação de 

empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar a 

terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz 

do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade relativa e o 

conjunto probatório é sustentado em base documental, o percentual mínino 

para fixação de honorários atende o critério legal previsto no art. 20, § 3º 

do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 

17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

8.000,00 (oito mil reais). Nesse passo, de rigor o reconhecimento dos 

danos materiais despendido para compra do produto, no importe de R$ 

3.000,00 (três mil reais). Pelo exposto, nos termos do art. 487 , inciso I, do 

CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida para condenar solidariamente as requeridas ao: 1 - 

pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde 

a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por 

cento) ao mês, calculados desde a data do evento danoso, quando o 

produto foi entregue a parte autora. 2 - restituir à parte autora o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos materiais, valor este que 

deve ser corrigido pelo índice INPC/IBGE e juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir desta data. 3 – Determinar que a requerente 

devolva o produto defeituoso, no prazo de 05 (cinco) dias, após o 

pagamento integral da condenação. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC/2015). Submeto o 

projeto de sentença a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. 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, 28 de fevereiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000416-07.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Municipio de Tangará da Serra (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS OAB - MT7194/O (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: 1000416-07.2017.8.11.0055 REQUERENTE: ROGER PEREIRA DE 

ARRUDA REQUERIDO: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA Vistos, etc. 

Conforme inteligência do artigo 38 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27 da Lei 

nº 12.153/2009, deixo de exarar o relatório. 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 - Da Revelia Constata-se que o 

Município de Tangará da Serra apresentou defesa fora do prazo, assim, 

decreto sua revelia, todavia, o efeito material da revela não pode ser 

aplicado, haja vista que é indisponível o direito tutelado. Prescrição Rejeito 

a preliminar levantada pelo Município, uma vez que o prazo prescricional 

neste caso é de 05 (cinco) anos. Mérito O reclamante ajuizou a presente 

Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, aduzindo, em síntese, 

que no final do ano de 2013, houve uma campanha denominada “emplaca 

Tangará”, a qual havia a promessa de que se os munícipes transferissem 

seu veículo para o Município de Tangará da Serra, o ente municipal 

ressarciria os valores referente as taxas de transferência. Aduz também, 

que providenciou a transferência do seu veículo automotor, entretanto, 

não obteve êxito no ressarcimento do valor de R$ 317,00 (trezentos e 

dezessete reais), diante desses fatos postula pela condenação em danos 

morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), sob alegação de 

propaganda enganosa. O Município de Tangará da Serra apresentou 

defesa de bloqueio, aduzindo, ausência dos requisitos caracterizadores 

do dever de indenizar. Após cuidadosa análise dos fatos e documentos 

juntados à inicial e no decorrer da ação, tenho inexistir razão à parte 

promovente. Em que pese a edição da Lei nº. 4.161, de 12 de dezembro 

de 2013, autorizar o Poder Executivo Municipal a realizar a campanha 

denominada de “Emplaca Tangará”, verifica-se, para sua eficácia seria 

necessário a edição de um decreto regulamentador regendo as normas 

desta lei, conforme consta no artigo 1º, parágrafo único, veja-se: “Art.1º - 

(...) Parágrafo único. A campanha terá início em 01 de janeiro de 2014 e 

seu prazo de duração é indeterminado, ficando a critério do Administrador 

a sua implementação” - destaquei. Depreende-se, que o Município de 

Tangará por meio da sua Secretaria Municipal de Fazenda decidiu por não 

colocá-la em prática, em decorrência da necessidade de aplicação de 

diversos procedimentos administrativos, com isso, inexiste o dever de 

indenizar por parte do Município. Outrossim, não há documento probatório 

que comprove a implementação da referida campanha por parte do poder 

público e, por consequência, não deve ser reconhecido a ocorrência de 

dano moral no caso em tela. Neste contexto, no presente caso, não 

vislumbro razão a parte promovente, tendo em vista, a não comprovação 

dos fatos narrados e, portanto, os pedidos devem ser julgados 

improcedentes. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da parte promovente, 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, da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Postas estas razões, 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. 

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, 28 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000878-61.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COP TANGARA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA OAB - MT14506/O-O 

(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: 1000878-61.2017.8.11.0055 REQUERENTE: TEREZA BARBOSA 

REQUERIDO: COP TANGARA CLINICA ODONTOLOGICA 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. PRELIMINAR INTERESSE DE AGIR De início, 

ressalto que a preliminar arguida se confunde com o mérito e com ele será 

analisada. ILEGITIMIADE PASSIVA A preliminar de ilegitimidade passiva 

suscitada pela Reclamada não merece prosperar, haja vista que consta 

dos autos documentação que corrobora participou da relação jurídica 

havida com a Reclamante e certamente obtiveram proveito econômico de 

tal relação. MÉRITO Em síntese, pretende a Reclamante ver-se 

compensada pelo, suposto, ilícito cometido pela reclamada, aduz que 

efetuou a quitação do débito, no entanto, a reclamada se recusou a 

proceder a entrega do cheque para a exclusão do seu nome no CCF. Com 

efeito, depreende-se dos autos, que a parte Reclamante logrou êxito em 

comprovar a verossimilhança de sua alegações, posto que a parte 

Reclamada na data do pagamento do cheque, tinha a obrigação de emitir 

carta de anuência ou devolução do cheque a parte autora. Destarte que, 

aplicam-se as disposições da Lei Consumerista, comparecendo a 

instituição Reclamada como fornecedoras de serviços e a parte 

Reclamante como consumidor final, razão pela qual, segundo inteligência 

do art. 14 do CDC, eventuais danos causados a esta devem ser 

respondidos de forma objetiva, pela Reclamada, 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, e não tendo ele se desincumbido, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados a parte Reclamante. Nesse 

passo, competia a parte Reclamada demonstrar nos autos a legalidade do 

seu procedimento, e não o fazendo, deve a parte Autora socorrer-se da 

inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Desta feita, 

perfaz evidente que a parte Reclamada não se portou com a cautela e 

nem tampouco com a boa-fé que são exigidas e esperadas numa sadia 

relação negocial, causando-lhe inúmeros dissabores perante seus 

credores, situação essa que ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, 

que, por si só, configuram dano à moral do indivíduo, impondo, a quem deu 

causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato. Ademais, 

para a caracterização do dano moral, por se tratar de algo imaterial, 

conquanto se encontra ínsito na própria ofensa, desnecessária a prova 

de prejuízo, pois possui natureza compensatória, atenuando de maneira 

indireta as consequências da conduta culposa praticada pela Reclamada, 

afigurando-se inviável a exigência da prova do efetivo dano, pois isso 

decorre do próprio fato, de acordo com as regras de experiência comum. 

Ressalte-se que a moral decorre de diversos segmentos da ética, e não 

somente dos sentimentos. A ética, in casu, foi violada em decorrência por 

culpa da parte Reclamada, no respeito ao prazo concedido à parte 

Reclamante para apresentação do cheque emitido. Ante o exposto, e com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido para: a) condenar a Reclamada 

em danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com juros de 1% 

a contar da citação, mais correção monetária pelo INPC a contar desta 

data. 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. 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 21 de 

fevereiro de 2018 Angelo Judai Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011429-49.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

G. ALVES DE FREITAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE MARTINS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Autos n. 8011429-49.2015.8.11.0055 Promovente: G. ALVES DE FREITAS 

- ME Promovido: JOSUE MARTINS 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 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, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, é cabível o julgamento 

antecipado do feito. Ademais, presentes os pressupostos de constituição 

e de validade do processo, bem como as condições da ação, superada a 

preliminar suscitada, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Alega a parte autora que em meados de junho o Requerido levou sua 

camionete na oficina da Requerente para que fosse feito o motor, e que o 

Requerido informou que poderia fazer meia sola, e que não precisava de 

garantia, e Nota Fiscal. Alega a Requerente, que concordou e realizou o 

serviço, contudo alertou o Requerido que o serviço poderia apresentar 

defeitos, devido a forma que o Requerido solicitou que fosse feito. Informa 

ainda, que de fato após 20 dias, o motor apresentou problemas técnicos, 

contudo quando foi aberto contatou-se tratar de problemas de retífica, 

então, como a retífica não foi feita pela Requerente, esta o encaminhou a 

empresa responsável. Narra ainda, que após o conserto da parte de 

retífica, o requerido procurou a Requerente para que esta consertasse a 

parte que havia quebrado, e então pediu a Nota Fiscal. Informa que como 

foi combinado anteriormente, não forneceu a Nota Fiscal, contudo, como o 

requerido o denunciou ao fisco, ele emitiu a Nota Fiscal, com a ressalva de 

que as peças eram usadas, tudo da forma solicitada pelo Requerido. 

Declarou que após 74 dias o Requerido retornou até a Requerente, 

informando que o veículo estava com problemas e requereu que fosse 

feito os reparos em garantia. Todavia o Requerente se recusou, 

informando ao Requerido que o combinado entre eles era que não havia 

garantia do serviço prestado. Após este fato, narra a Requerente, que o 

Requerido foi ao Procon e fez uma reclamação infundada, no intuito tão 

somente de prejudicar a Requerente. Diante destas narrativas, requereu a 

condenação do requerido a título de Danos morais, alegando que as ações 

desabonadoras do Requerido, vem causando grandes constrangimentos a 

Requerente, haja vista serem reclamações inverídicas, e diante de outros 

clientes. Ressaltou que é notório que o Requerido tenta de diversas 

formas prejudicar a Requerente causando danos a sua integridade moral, 

sem contar suas preocupações advindas de tais atos ilícitos. Em sua 
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defesa o promovido preliminarmente aduz AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR, vez que aduz que o Requerente, em momento algum, foi capaz de 

demonstrar tais atos ilícitos praticados pelo Requerido, uma vez que este 

apenas se utilizou de um Direito garantido por Lei, para se socorrer de 

uma má prestação de serviços por parte da Requerente, que na verdade 

confessou expressamente que não atendeu a Garantia do seu serviço 

prestado. Desde já afasto a preliminar de ausência de interesse de agir 

suscitada pela ré por entender ser legÍtimo o direito de ação do autor no 

presente caso, porque não é necessário requerimento administrativo como 

pressuposto objetivo do citado direito, salvo exceções definidas na 

Constituição da República e entendimentos jurisprudenciais pontuais. 

Afirmar o contrário é obstar o acesso à Justiça de forma desarrazoada, o 

que violaria a Constituição da República (cf. art. 5º, inc. XXXV). No mérito 

afirma que a Requerente vem a Juízo, baseada em inverídicas e 

infundadas alegações, com o único intuito de locupletar-se à custa do 

Requerido, Afirmando que é a Requerente que vem causando todos os 

prejuízos sofridos pelo Requerido, vez que se nega em atender o mesmo, 

conforme previsão legal. Requer a aplicação do código de defesa do 

consumidor, a improcedência da ação é aplicação de litigância de má-fé. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. A relação jurídica objeto 

destes autos caracteriza-se como relação de consumo, submetendo-se 

às normas do Código de Defesa do Consumidor, que traz o conceito de 

consumidor em seu art. 2º, in verbis: "Art. 2° Consumidor é toda pessoa 

física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 

destinatário final. (...) § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista." Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Entendo que a parte autora não comprovou o fato constitutivo de sua 

pretensão, ônus este que lhe incumbia. Afinal, tanto os fatos narrados, 

quanto a documentação anexa aos autos demonstram que o requerido 

tentou ver seu direito de consumidor respeitado, pois, é obrigação e não 

faculdade de qualquer prestador de serviços dar garantia do serviço 

prestado, e, considerando se tratar de uma empresa, fornecer nota fiscal. 

Para o fim de solucionar a questão o legislador consumerista fixou como 

prazos de garantia legal aqueles assinalados no art. 26 do referido Codex, 

que diz: Art. 26 – O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil 

constatação caduca em: I – 30 (trinta) dias, tratando-se de fornecimento 

de serviço e de produto não duráveis; II – 90 (noventa) dias, tratando-se 

de fornecimento de serviço e produto duráveis. Ou seja, tratando-se de 

relação de consumo, prevista está a garantia legal. Ademais, o prejuízo 

moral é evidenciado pela dor e sofrimento ocasionados à vítima pelo 

evento danoso. 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, nº 525). É certo que o nosso ordenamento jurídico permite a 

condenação por danos morais impostos a pessoa jurídica, no entanto, é 

preciso uma comprovação de danos à honra objetiva da empresa, algo 

que varia de caso a caso e que não restou demonstrado nestes autos. A 

jurisprudência é neste sentido: "Dano moral. Pessoa jurídica. 

Configuração. Ausência. O dano moral, para a pessoa jurídica, não é 

exatamente o mesmo que se pode imputar à pessoa natural. Só a pessoa 

natural, obviamente, tem atributos biopsíquicos. Por isso, o dano moral 

para pessoa jurídica é o que envolve a imagem, o bom nome, a fama, a 

reputação, que são bens que integram o seu patrimônio. Hipótese em que 

não há prova do dano. Recurso do reconvindo a que se dá provimento" 

(TRT/SP, 11ª Turma, ACÓRDÃO Nº: 20101107956 , Juiz Relator: EDUARDO 

DE AZEVEDO SILVA, Data da publicação: 11-11-2010). Por todo o 

exposto, considerando não haver provas do abalo a honra objetiva da 

empresa entendo pela improcedência. De igual modo entendo não haver 

se falar em litigância de má-fé, razão pela qual entendo do mesmo modo 

pela improcedência deste pedido. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO 

POR IMPROCEDENTE o pedido com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil e o faço com resolução do mérito. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos 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. Tangará da 

Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018. Karla Paloma Busato Juiz Leigo 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, 21 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001642-14.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA DE SOUZA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(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 DESPACHO Numero do Processo: 1001642-14.2016.8.11.0045 

AUTOR: CICERA DE SOUZA COSTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. I. Revogo a nomeação de fl. id. 

4371969 e nomeio para atuar como expert deste Juízo, com urgência, o 

Dr. Guido Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, o qual cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 422, CPC), devendo apresentar o laudo no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Caso o perito 

aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00 

(duzentos reais), nos termos da Tabela V da Resolução n. 

CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal. II. Intime-se o perito anterior acerca da revogação, para que não 

realize a perícia porventura agendada, certificando o ocorrido nos autos. 

III. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para se manifestarem no 

prazo sucessivo de 10 (dez) dias. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002186-02.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1002186-02.2016.8.11.0045 

AUTOR: ADRIANA FERNANDES DA SILVA RÉU: EBANO LAMPUGNANI 

Vistos etc. I. Comprovada a paternidade em relação a menor, arbitro 

alimentos provisórios na importância de 41,93% do salário mínimo, 

atualmente equivalente a R$ 400,00 (quatrocentos reais), devidos a partir 

da data da intimação desta decisão. Tenho que este valor atenderá às 

necessidades mais prementes da alimentanda, levando em consideração 

que, neste momento, ainda não há a comprovação de renda do 

alimentante, o que exige cautela, tendo em vista o princípio da 

irrepetibilidade que rege a verba alimentícia, bem como as consequências 
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do inadimplemento. II. Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 07/03/2018, às 15:30 horas. III. Intimem-se pessoalmente as partes, 

com as advertências de estilo (CPC, art. 385, § 1º). IV. Ressalto que cabe 

ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada 

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). 

V. A inércia na intimação das testemunhas importará na desistência da 

produção da prova em questão (art. 455, §3º, do CPC). VI. De ciência ao 

Ministério Público. VII. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002186-02.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1002186-02.2016.8.11.0045 

AUTOR: ADRIANA FERNANDES DA SILVA RÉU: EBANO LAMPUGNANI 

Vistos etc. I. Comprovada a paternidade em relação a menor, arbitro 

alimentos provisórios na importância de 41,93% do salário mínimo, 

atualmente equivalente a R$ 400,00 (quatrocentos reais), devidos a partir 

da data da intimação desta decisão. Tenho que este valor atenderá às 

necessidades mais prementes da alimentanda, levando em consideração 

que, neste momento, ainda não há a comprovação de renda do 

alimentante, o que exige cautela, tendo em vista o princípio da 

irrepetibilidade que rege a verba alimentícia, bem como as consequências 

do inadimplemento. II. Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 07/03/2018, às 15:30 horas. III. Intimem-se pessoalmente as partes, 

com as advertências de estilo (CPC, art. 385, § 1º). IV. Ressalto que cabe 

ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada 

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). 

V. A inércia na intimação das testemunhas importará na desistência da 

produção da prova em questão (art. 455, §3º, do CPC). VI. De ciência ao 

Ministério Público. VII. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002742-67.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAS AUGUSTO CAPELETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MUSSI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1002742-67.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 6.922.023,65 

EXEQUENTE: THOMAS AUGUSTO CAPELETTI EXECUTADO: LEANDRO 

MUSSI Intimação para recolher diligência do Senhor Oficial de Justiça. 

Lucas do Rio Verde - MT, 28 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000719-17.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE WILLIAM DE ANDRADE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA MARA PEDRUZZI FAVARETO DE ANDRADE OAB - MT10258/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO CIRETRAN DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO N.º 1000719-17.2018.8.11.0045 Vistos etc. 1. Trata-se de 

“Mandado de Segurança com pedido de liminar” impetrado por 

ALEXANDRE WILLIAM DE ANDRADE contra ato do CHEFE DA CIRETRAN 

DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, alegando, em apertada 

síntese, que para fins de realizar o licenciamento anual de seu veículo 

Ford/Ranger XLSCD4 22H, ano/modelo 2013/2014, cor prata, placas OAU 

2872, chassi nº 8AFAR23NOEJ202117 e renavam nº 00996773916, a 

Ciretran está exigindo/condicionando ao pagamento de multas, as quais 

sustenta serem indevidas em virtude da ausência de notificação. Requer a 

concessão de liminar determinando que a autoridade impetrada permita o 

imediato licenciamento do veículo independentemente do pagamento das 

multas, por já estarem devidamente quitados o IPVA, seguro e 

licenciamento. Ao final, requer seja declarada a nulidade das multas e a 

exclusão das mesmas do cadastro do veículo e do sistema do DETRAN. 2. 

É o relatório do necessário. DECIDO. No que se refere à suposta nulidade 

das multas que estão sendo cobradas do impetrante, entendo que tal 

questão enseja a prévia oitiva da autoridade coatora para melhor juízo 

acerca dos fatos. Por outro lado, quanto à alegação de que a autoridade 

coatora estaria condicionando a renovação da licença do veículo do 

impetrante ao pagamento de multas de trânsito, creio que a questão deva 

ser, de pronto, afastada pelo Judiciário. Com efeito, a conduta de se exigir 

o prévio pagamento de multas de trânsito para a liberação do documento 

de porte obrigatório caracteriza legítima afronta ao direito líquido e certo do 

impetrante, posto que se trata de verdadeira medida coercitiva e prejudicial 

ao direito de circulação (com o automóvel). Não se olvida dizer, por 

evidente, que se a infração de trânsito for mesmo devida, poderá a 

autarquia requerida cobrar o débito pelas vias legais, porém, tal direito não 

se confunde com o ato arbitrário de se exigir o prévio recolhimento do 

valor daí decorrente para a liberação de documento de circulação do 

veículo, tolhendo, assim, o direito de defesa do impetrante (art. 5º, LV, 

CF). Sobre o tema, destacam-se duas Súmulas do Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça: “Súmula 127. É ilegal condicionar a renovação da 

licença de veiculo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi 

notificado.” “Súmula 312. No processo administrativo para imposição de 

multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da 

aplicação da pena decorrente da infração.” O periculum in mora se mostra 

inequívoco neste caso, vez que o impetrante pode ter seu veículo 

apreendido e sofrer novas multas em razão de não possuir o documento 

do exercício vigente. 3. Ante o exposto, CONCEDO A ORDEM 

MANDAMENTAL e determino que a autoridade coatora expeça o 

documento de porte obrigatório de circulação (exercício 2018) do veículo 

Ford/Ranger XLSCD4 22H, ano/modelo 2013/2014, cor prata, placas OAU 

2872, chassi nº 8AFAR23NOEJ202117 e renavam nº 00996773916, sem a 

exigência de multas existentes em seu cadastro, desde que os demais 

tributos (licenciamento, IPVA, seguro obrigatório) estejam devidamente 

adimplidos. 3.1. Notifique-se a autoridade impetrada quanto aos termos da 

presente decisão e para que preste as informações que julgar 

necessárias, no prazo de 10 (dez) dias (Lei nº 12.016/09, art. 7º, I). 3.2. 

Em seguida, prestadas ou não as informações, colha-se o parecer do 

Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias (Lei nº 12.016/09, art. 12). 

3.3. Após, retornem os autos conclusos para deliberação. 3.4. Intime-se. 

Cumpra-se. CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005113-04.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO LUIS HOLUB (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (RÉU)

ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1005113-04.2017.8.11.0045 

AUTOR: RONALDO LUIS HOLUB RÉU: SOLIDA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA 

Vistos. 1. Trata-se de “Ação de Restituição c/c Indenizatória”, ajuizada 

pelo(a) autor(a) em face dos(as) requeridos(as), todos acima 

qualificados, contendo pedido de tutela provisória de abstenção de 

negativação e consignação em pagamento das parcelas incontroversas. 

2. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. A tutela de urgência, regida 

pelo art. 300 do Código de Processo Civil, exige (a) probabilidade do direito 

e (b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Registro, de 

início, que a tutela provisória, quanto a sua natureza, pode ser antecipada 

ou cautelar. A primeira tem natureza satisfativa, permitindo ao juiz que já 

defira os efeitos que, sem ela, só poderia conceder no final. Na cautelar, o 

juiz não defere, ainda, os efeitos pedidos, mas apenas determina uma 

medida protetiva, assecurativa, que preserva o direito do autor. No caso, 

extrai-se que a pretensão principal é a restituição em dobro dos valores 

que alega ter pago a maior nas 64 primeiras parcelas contratadas, taxa de 

corretagem e dano moral, não havendo traços de satisfatividade inicial nos 

pedidos formulados em sede de tutela provisória, a afastar a natureza 

antecipada da pretensão. De outro lado, no tocante a natureza cautelar da 

pretensão liminar, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito 

não está satisfatoriamente evidenciada nos documentos anexados ao 

pedido inicial. É que tal medida é aviada, via de regra, para assegurar o 

resultado útil do provimento a ser concedido em tutela final, havendo, 

portanto, sempre referibilidade a um direito acautelado. O direito referido é 

que é protegido (assegurado) cautelarmente. Se inexiste referibilidade ou 

direito referido, não há direito acautelado. No caso em apreço, o pedido 

relativo a abstenção de negativação e consignação em pagamento não 

guarda qualquer traço de cautelaridade com o pretendido provimento 

ressarcitório dos valores pagos. 3. Ante o exposto, diante da ausência 

dos requisitos inerentes às medidas de urgência, INDEFIRO o pedido 

liminar veiculado inicialmente. 4. Observando os prazos fixados no artigo 

334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

27/03/2018, às 16:30 horas (horário de Cuiabá-MT), a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos (CEJUSC), sito no fórum dessa 

Comarca . 5. Intime-se o autor na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º) 

e citem-se os réus (art. 334, caput), consignando-se no mandado que o 

prazo para oferecer contestação é de quinze (15) dias, cujo termo inicial 

encontra-se delineado no artigo 335 do CPC. Não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

(a) (s) autor (a) (es) na inicial (CPC, artigos 341 e 344). 6. Cumpridas 

integralmente as deliberações supra, remetam-se os autos ao CEJUSC 

com antecedência mínima de 02 (dois) dias, nos termos do art. 3º da 

ordem de serviço 1/2016-CEJUSC. 7. As partes devem comparecer no 

CEJUSC acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 

334, § 9º, do CPC), facultando-se a constituição de representante, por 

meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir 

(art. 334, § 10º, do CPC). Consigno, por oportuno, que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será 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 (art. 334, § 8º, 

do CPC). 8. Defiro a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, forte 

no artigo 98 e seguintes do CPC. 9. Expeça-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde, 26 de fevereiro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz de Direito (assinatura digital)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004846-66.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FARIAS (EXECUTADO)

LOURDES DA SILVA PINTO FARIAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1004846-66.2016.8.11.0045 

EXEQUENTE: FIAGRIL EXECUTADO: ANTONIO FARIAS, LOURDES DA 

SILVA PINTO FARIAS Vistos. 1. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado entre as partes à ID Num. 

11128030, Pág. 1/7 dos autos. 2. Nos moldes dos artigos 922 do Código 

de Processo Civil, declaro suspenso o presente feito durante o prazo 

concedido para cumprimento voluntário da obrigação. Findo o prazo sem 

cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso, tendo como 

parâmetro o acordo homologado. 4. Efetuado o pagamento, volte-me 

concluso para extinção. 5. Custas e honorários, nos termos do acordo. 6. 

Intime(m)-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 07 de Fevereiro de 2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000236-21.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GUILHERME DAUZACKER PICOLO (EXECUTADO)

CEILA DAUZACKER DA SILVA PICOLO (EXECUTADO)

JOSE LUIZ PICOLO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1000236-21.2017.8.11.0045 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: JOSE LUIZ PICOLO, 

CEILA DAUZACKER DA SILVA PICOLO, LUIZ GUILHERME DAUZACKER 

PICOLO Vistos etc. 1. Tendo em vista a satisfação do crédito pela aludida 

adjudicação (Id.Num 11579438-pág 1/5, 11579445.pág 1/5 ), nos moldes 

do artigo 904, II do Código de Processo Civil, julgo extinto com resolução 

do mérito o processo executivo. 2. Custas, se houver, pelo executado. 3. 

Proceda-se com o necessário para a liberação de todo e qualquer ato 

constritivo realizado que não seja o objeto da adjudicação. 4. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se. 5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. 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: 1004213-21.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO TEIXEIRA VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA SANTANA MIRANDA OAB - MT15861/O (ADVOGADO)

CICERO HELIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT23256/O (ADVOGADO)

NADIR JARDIM SANTANA OAB - MT22424/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA QUE NO PRAZO DE 

05 DIAS, ESPECIFIQUEM AS PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR, 

JUSTIFICANDO-AS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003816-59.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA ESTHER ZANCO OAB - MT0017442A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA DOUTA ADVOGADA DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL APRESENTE IMPUGNAÇÃO AS CONTESTAÇÕES.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1004497-63.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DEUSA FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004497-63.2016.8.11.0045. Intime-se a empresa requerida 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte procuração. Após, com a 

juntada, voltem os autos conclusos para sentença. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 28 de fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001495-85.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIORDANO DIEGO PROCESKI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIORDANO DIEGO PROCESKI OAB - MT0015106A (ADVOGADO)

 

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste a 

respeito do pedido de indicação de bens à penhora, bem como apresente 

documentação comprobatória da ocorrência da cisão de seu patrimônio 

para o Banco Bradesco S/A.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001975-63.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RENI BALASTRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001975-63.2016.8.11.0045. Considerando-se que as partes 

não apresentaram impugnação ao laudo pericial (ID n.º 10004828 e ID n.º 

11827475), com fundamento no conteúdo do art. 29 da Resolução n.º 

CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, Determino que se 

expeça requisição de pequeno valor, com o objetivo de proceder ao 

pagamento dos honorários do perito. À míngua da existência de 

necessidade de se produzir outros meios de prova, declaro encerrada a 

instrução processual e determino a abertura de vista dos autos às partes 

para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentem alegações 

finais. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de fevereiro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001430-90.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LENILDA CASTRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001430-90.2016.8.11.0045. Com fundamento no conteúdo 

do art. 485, § 7º do Código de Processo Civil/2015, em juízo de retratação, 

Mantenho a sentença que extinguiu o processo sem o julgamento do 

mérito, haja vista que os fundamentos invocados para ancorar/lastrear o 

veredicto não restaram superados por ulteriores modificações no contexto 

fático estabelecido. Remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, para fins de exame da matéria. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de fevereiro de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004588-56.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE PAES DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004588-56.2016.8.11.0045. Cuida-se de Ação Ordinária 

promovida por Daniele Paes de Brito contra Embratel TVSAT 

Telecomunicações Ltda (Claro TV), em que pretende a declaração de 

inexistência do débito indicado na inicial e a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais. Vieram os autos conclusos 

para deliberação. É o relatório. Passo a decidir. Compulsando o material 

cognitivo produzido no processo, depreende-se que as partes litigantes 

firmaram transação civil com o objetivo de por fim à celeuma estabelecida 

(evento nº 5046252); 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 celebrado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, cujas cláusulas e condições fazem parte integrante desta 

decisão, e, como consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

julgamento do mérito, com supedâneo no art. 487, inciso III, alínea ‘b’ do 

Código de Processo Civil. Sem custas, dado o beneplácito da assistência 

judiciária gratuita. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 28 de fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004598-03.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAXSON VITOR SENA BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004598-03.2016.8.11.0045. Cuida-se de Ação Ordinária 

promovida por Maxson Vitor Sena Barros contra Claro S/A, em que 

pretende a declaração de inexistência do débito indicado na inicial e a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. 

Vieram os autos conclusos para deliberação. É o relatório. Passo a 

decidir. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

depreende-se que as partes litigantes firmaram transação civil com o 

objetivo de por fim à celeuma estabelecida (evento nº 5046043); 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 celebrado entre as partes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, 
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JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento do mérito, com 

supedâneo no art. 487, inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil. 

Sem custas, dado o beneplácito da assistência judiciária gratuita. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de 

fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002429-43.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSO PAULO LORENZI (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002429-43.2016.811.0045. Cuida-se de Ação de Resolução 

de Contrato c/c Restituição de Valores formulada por Fiagril Ltda contra 

Vilso Paulo Lorenzi, ambos já qualificados no processo. Vieram os autos 

conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo a decidir. 

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que as partes litigantes firmaram transação civil com o objetivo de por fim 

à celeuma estabelecida (evento n.º 9823783). Também é possível 

observar que, entre o requerido e os procuradores da empresa autora, foi 

firmado termo de acordo dos honorários advocatícios de sucumbência 

(evento nº 9823792). Cumpre destacar, ainda, que conforme se extrai do 

teor dos termos de acordo, não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação da transação civil, visto que 

em consonância com os ditames legais. Ante o exposto, HOMOLOGO os 

acordos celebrados, entre as partes litigantes (evento n.º 9823783) e 

entre o requerido e os procuradores da requerente (evento nº 9823792), 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, 

Julgo Extinto o presente feito, com julgamento do mérito, com supedâneo 

no art. 487, inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil. Indefiro o 

pedido concernente à constituição de penhora do imóvel de propriedade 

do réu (item '2' da petição juntada no evento nº 9823781), porquanto tal 

providência é cabível somente nas ações executivas, não havendo que se 

falar na adoção de tal medida na presente ação ordinária. Esta providência 

deve ser concretizada no âmbito das ações executivas que envolvem as 

partes litigantes e que tramitam nesta unidade judiciária. Custas judiciais 

integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial. Preclusa a decisão 

judicial, arquive-se o processo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000120-15.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS RODRIGUES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000120-15.2017.8.11.0045. Cuida-se de Ação Ordinária 

promovida por Luiz Carlos Rodrigues Silva contra Claro S/A, em que 

pretende a declaração de inexistência do débito indicado na inicial e a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. 

Vieram os autos conclusos para deliberação. É o relatório. Passo a 

decidir. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

depreende-se que as partes litigantes firmaram transação civil com o 

objetivo de por fim à celeuma estabelecida (evento nº 5810744); 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 celebrado entre as partes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento do mérito, com 

supedâneo no art. 487, inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil. 

Sem custas, dado o beneplácito da assistência judiciária gratuita. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de 

fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004849-21.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIZE FRANCISCA DE OLIVEIRA FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004849-21.2016.8.11.0045. Cuida-se de Ação Ordinária 

promovida por Ataize Francisca de Oliveira França contra Claro S/A, em 

que pretende a declaração de inexistência do débito indicado na inicial e a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. 

Vieram os autos conclusos para deliberação. É o relatório. Passo a 

decidir. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

depreende-se que as partes litigantes firmaram transação civil com o 

objetivo de por fim à celeuma estabelecida (evento nº 5807315); 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 celebrado entre as partes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento do mérito, com 

supedâneo no art. 487, inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil. 

Sem custas, dado o beneplácito da assistência judiciária gratuita. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de 

fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000818-55.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA OAB - MT0017448S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

VALTER DE OLIVEIRA ARAUJO (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000818-55.2016.811.0045. Cuida-se de Ação de Cobrança 

promovida por ANDRÉ DA CONCEIÇÃO ARAÚJO e ESPÓLIO DE VALTER 

DE OLIVEIRA ARAÚJO contra SEGURADORA LÍDER - DPVAT, todos já 

qualificados, em que os autores objetivam a condenação da requerida ao 

pagamento da indenização do seguro DPVAT. Vieram os autos conclusos. 

Passo a decidir. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

depreende-se que os requerentes manifestaram, de maneira expressa, a 

intenção de não mais imprimir andamento dos atos do processo, revelando 

a ausência de interesse de agir, em razão do pagamento administrativo de 

seus crédito (evento nº 10222274). Por via de consequência, ante a 

susperveniente falta de interesse de agir, por perda do objeto, considero 

que a extinção do feito, sem a abordagem de seu mérito, é medida que se 

impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, 

ante a superveniente ausência de interesse de agir, por perda do objeto. 

Sem custas, dado a concessão do beneplácito da assistência judiciária 

gratuita. Preclusa esta decisão, arquive-se o processo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de fevereiro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004881-26.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO CAVANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004881-26.2016.811.0045. Cuida-se de Ação de Execução 

por Quantia Certa formulada por Fiagril Ltda contra Reginaldo Cavani, em 

que objetiva compelir o executado a efetivar o pagamento da quantia em 

dinheiro materializada em contrato de compra e venda, juntado com a 

petição inicial. Vieram os autos conclusos para deliberação. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Compulsando o contingente probatório produzido 

no processo, deduz-se que a empresa exequente afirmou, de forma 

expressa, que houve a extinção da obrigação jurídica, mediante 

compensação dos créditos e débitos existentes entre as partes. Portanto, 

diante desta moldura, dado a existência de prova da extinção da 

obrigação jurídica, mediante compensação [art. 368 do Código Civil de 

2002], conclui-se que inexiste débito remanescente, de sorte que a 

extinção do feito é medida que sobressai. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, como consequência, Julgo 

Extinto o presente feito, com julgamento do mérito, em face do 

pagamento/compensação da dívida, com supedâneo no art. 487, inciso I 

c/c o art. 924, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Custas 

judiciais integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial. Preclusa a 

decisão judicial, arquive-se o processo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de fevereiro de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001596-25.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FARRET FERZOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA CRISTINA GIACOMOLLI OAB - SP0373199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES DOS SANTOS CONSTANTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001596-25.2016.811.0045. Cuida-se de Ação de Execução 

de Título Extrajudicial promovida por Pedro Farret Ferzola em desfavor de 

Charles dos Santos Constante, ambos já qualificados no processo. Vieram 

os autos conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo a decidir 

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que o exequente manifestou, de maneira expressa, a intenção de não 

mais imprimir andamento dos atos do processo, revelando a ausência de 

interesse em obter a prestação jurisdicional. Por via de consequência, 

dado a ausência de necessidade de obter-se a anuência da parte 

adversa, visto que não ocorrida a citação [art. 485, § 4.º do Código de 

Processo Civil], considero que a extinção do feito, sem a abordagem de 

seu mérito, é medida que se impõe. Portanto, com lastro no conteúdo 

normativo do art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

o requerimento de desistência e, como consequência direta, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem a resolução de seu mérito. Custas judiciais 

liquidadas quando do ajuizamento da petição inicial. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de fevereiro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000929-05.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT0008699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR PASQUALI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000929-05.2017.8.11.0045. Trata-se de Ação de Execução 

de Honorários Advocatícios promovida por Janice Maria Longhi Giotto em 

desfavor de Altair Pasquali, ambos já qualificados no processo. Vieram os 

autos conclusos para deliberação. É o relatório. Passo a decidir. 

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que a exequente, devidamente intimada, não promoveu o recolhimento das 

custas judiciais, tendo postulado a extinção do processo. Por via de 

consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração que a 

parte autora não comprovou situação de hipossuficiência, tampouco 

recolheu as custas do processo, 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. 290 c/c o art. 485, inciso IV, ambos 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a 

resolução do mérito e, por consequência, DETERMINO o cancelamento da 

distribuição do feito. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 28 de fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002040-58.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

ANA CLAUDIA GARCIA DE AQUINO KIRST (EXECUTADO)

EDUARDO DIEGO KIRST (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002040-58.2016.811.0045. Cuida-se de Ação de Execução 

de Título Extrajudicial promovida por Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro 

Verde/MT em desfavor de Kirst Transportes Rodoviários Ltda ME, Eduardo 

Diego Kirst e Ana Claudia Garcia de Aquino Kirst, todos já qualificados. 

Vieram os autos conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo 

a decidir Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

depreende-se que a exequente manifestou, de maneira expressa, a 

intenção de não mais imprimir andamento dos atos do processo, revelando 

a ausência de interesse em obter a prestação jurisdicional. Por via de 

consequência, dado a ausência de necessidade de obter-se a anuência 

da parte adversa, visto que não foram oferecidos embargos [art. 485, § 

4.º do Código de Processo Civil], considero que a extinção do feito, sem a 

abordagem de seu mérito, é medida que se impõe. Portanto, com lastro no 

conteúdo normativo do art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, 

Homologo o requerimento de desistência e, como consequência direta, 

Julgo Extinto o Processo, sem a resolução de seu mérito. Custas judiciais 

liquidadas quando do ajuizamento da petição inicial. Preclusa esta decisão, 

arquive-se o processo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 28 de fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001260-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO ANTONIO PIVETTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CEZAR ORLANDI OAB - MT20955/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R A CONSTRUTORA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001260-84.2017.8.11.0045. Cuida-se de Ação Ordinária 

promovida por Elio Antonio Pivetta contra RA Construtora Ltda-ME, em que 

pretende a condenação da requerida à obrigação de fazer descrita na 

inicial e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. 

Vieram os autos conclusos para deliberação. É o relatório. Passo a 

decidir. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 
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depreende-se que as partes litigantes firmaram transação civil com o 

objetivo de por fim à celeuma estabelecida (evento nº 11226076); 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 celebrado entre as partes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento do mérito, com 

supedâneo no art. 487, inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil. 

Custas integralizadas quando do ajuizamento da ação. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de fevereiro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000193-50.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000193-50.2018.811.0045. Cuida-se de Ação de Busca e 

Apreensão promovida por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda 

em desfavor do Sandro de Araújo, ambos já qualificados no processo. 

Vieram os autos conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo 

a decidir. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

depreende-se que a requerente manifestou, de maneira expressa, a 

intenção de não mais imprimir andamento dos atos do processo, 

mencionando que as partes transigiram extrajudicialmente, o que revela a 

ausência de interesse em obter a prestação jurisdicional. Por via de 

consequência, dado a ausência de necessidade de obter-se a anuência 

da parte adversa, visto que não ocorrida a citação [art. 485, § 4.º do 

Código de Processo Civil], considero que a extinção do feito, sem a 

abordagem de seu mérito, é medida que se impõe. Portanto, com lastro no 

conteúdo normativo do art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o requerimento de desistência e, como consequência direta, 

REVOGO a tutela de urgência precedentemente concedida e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem a resolução de seu mérito. Custas judiciais 

liquidadas quando do ajuizamento da petição inicial. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de fevereiro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000574-92.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARISETE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELENE JESUS DE QUADROS AMARAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n° 1000574-92.2017.811.0045. Cuida-se de Ação de Execução 

promovida por Marisete dos Santos contra Jucelene Jesus de Quadros 

Amaral, em que visa a satisfação da dívida. Vieram os autos conclusos 

para deliberação. É o relatório. Passo a decidir. Compulsando o 

contingente probatório produzido no processo, mormente o teor da petição 

juntada no evento nº 10824854, deduz-se que o executado realizou o 

pagamento integral da obrigação jurídica. Portanto, diante desta moldura, 

dado a existência de prova de pagamento da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 

326, todos do Código Civil de 2002], conclui-se que inexiste débito 

remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que sobressai. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, 

como consequência, Julgo Extinto o presente feito, com julgamento do 

mérito, em face do pagamento, com supedâneo no art. 487, inciso I c/c o 

art. 924, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Custas judiciais 

integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial. Preclusa a decisão 

judicial, arquive-se o processo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004887-33.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR F. CAVALLI E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004887-33.2016.811.0045. Cuida-se de Ação de Busca e 

Apreensão promovida por Banco Bradesco Financiamentos S/A em 

desfavor de Moacir F. Cavalli e Cia Ltda-ME, ambas já qualificadas no 

processo. Vieram os autos conclusos para deliberação. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Compulsando o material cognitivo produzido no 

processo, depreende-se que a requerente manifestou, de maneira 

expressa, a intenção de não mais imprimir andamento dos atos do 

processo, mencionando que houve o pagamento das parcelas atrasadas, 

o que revela a ausência de interesse em obter a prestação jurisdicional. 

Por via de consequência, dado a ausência de necessidade de obter-se a 

anuência da parte adversa, visto que não ocorrida a citação [art. 485, § 

4.º do Código de Processo Civil], considero que a extinção do feito, sem a 

abordagem de seu mérito, é medida que se impõe. Portanto, com lastro no 

conteúdo normativo do art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o requerimento de desistência e, como consequência direta, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem a resolução de seu mérito. Custas 

judiciais liquidadas quando do ajuizamento da petição inicial. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 28 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: 1002947-96.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITTO & BENEDITTO SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRANDENBURG DECORACOES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte da audiência designada para o dia 

17/04/2018. às 16:15 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado da 

parte.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8020020-30.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA FATIMA DA SILVA NERY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA FATIMA DA SILVA NERY OAB - MT0020001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8020020-30.2015.8.11.0045 EXEQUENTE: ELIZANGELA FATIMA 

DA SILVA NERY EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Intime-se a exequente para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde - MT, 25 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001378-94.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRES NUNES DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS OAB - MT21271/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001378-94.2016.8.11.0045 REQUERENTE: MAIRES NUNES DA 

SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Intimem-se as partes do 

retorno dos autos da Turma Recursal, devendo requerer o que de direito e 

interesse, no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja requerimentos no 

prazo determinado, arquivem-se os autos com as cautelas legais. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 17 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004884-44.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WELISON QUEIROZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 17/04/2018. às 16:30 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS DO RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001709-42.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENI CRISTINA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO GWADERA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO SILVA FERREIRA OAB - MT0011538A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

determinação proferida no documento que ora se junta, a audiência de 

instrução e julgamento fica redesignada para o dia 04 de abril de 2018, às 

14h, de modo que promovo a intimação das partes via DJE. 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: 1000737-72.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DANIEL DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS DANIEL DINIZ OAB - MT20265/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KUCERA ADVOCACIA EMPRESARIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA RIBEIRO LOPES OAB - RS0075065A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000737-72.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ELIAS DANIEL DINIZ 

REQUERIDO: KUCERA ADVOCACIA EMPRESARIAL Vistos etc. Dispensado 

o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

A parte autora alega, em síntese, que prestou serviços para a Requerida, 

nas seguintes datas: em 08/09/16 diligências pelo valor de R$100,00; em 

13/09/16 fazer protocolos no valor de R$60,00 e ao final em setembro 

para tirar cópias ao custo de R$35,00 (X2), totalizando pelos serviços 

prestados o valor de R$230,00. Aduz, que tentou por várias vezes 

receber o valor, porém sem êxito. Por esses motivos, requer a 

condenação da Requerida por danos morais e materiais. A ré, em 

contestação, alega que o débito já foi devidamente quitado. Requer a 

improcedência do pedido. Pois bem. Verifico que a Reclamada realmente 

realizou o pagamento do débito em questão, entretanto somente 06 meses 

após a prestação do serviço, o pagamento foi efetivado na data de 

03/03/2017, conforme ID 9822736, data do ajuizamento da presente ação, 

carecendo nesse sentido, ser o valor corrigido monetariamente. Com 

relação aos danos morais, 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.’ 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). Há que se considerar ainda, os transtornos suportados 

pela parte reclamante, ao solicitar o pagamento devido, demonstrando as 

inúmeras vezes que efetuou reclamações perante a reclamada, no intuito 

de buscar solução para o problema, esse tempo não pode ser 

desconsiderado. Assim, tenho que também ocorreu na prática a chamada 

Teoria da Perda do Tempo Livre, caracterizando prática desleal suficiente 

para caracterizar o abalo moral e consequentemente o dever de indenizar. 

“A questão é de extrema gravidade e não se pode admiti-la, por retóricas 

de tolerância ou de condescendência, que sejam os transtornos do 

cotidiano que nos submetam a esse vilipêndio de tempo subtraído de vida, 

em face de uma sociedade tecnológica e massificada, impessoal e 

disforme, onde nela as pessoas possam perder a sua própria 

individualidade, consideradas que se tornem apenas em usuários 

numerados em bancos informatizados de dados”. Des. Jones Figueiredo 

Alves. Apelação Cível nº 230521-7, julgada pela 4ª Câmara Cível do TJPE. 

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 pela parte Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico 

aplicado à Reclamada, que poderia 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$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como 

punição à Reclamada. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido veiculado na petição inicial, para o fim de: a) 

Condenar a reclamada, a título de indenização por danos morais, ao 

pagamento da quantia equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC, com incidência a partir da data em que foi 

arbitrada a indenização [Súmula n.º 362 do STJ] e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês, contabilizados da data do seu arbitramento; b) 

Condenar a reclamada, a atualizar o valor pago, a ser corrigido 

monetariamente pelo “INPC” e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da data de cada prestação do serviço; c) Declarar encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 
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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, em 21 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, 21 de fevereiro de 2018. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003565-41.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES RABELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLINICA ODONTOLOGICA VANIA LILIAN BARBOZA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO SIMAO OAB - MT0010066A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

determinação proferida no documento que ora se junta, a audiência de 

instrução e julgamento fica redesignada para o dia 04 de abril de 2018, às 

15h, de modo que promovo a intimação das partes. Lucas do Rio Verde - 

MT, 27 de fevereiro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002537-38.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS DE OLIVEIRA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

determinação proferida no documento que ora se junta, a audiência de 

instrução e julgamento fica redesignada para o dia 04 de abril de 2018, às 

16h, de modo que promovo a intimação das partes via DJE. 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: 1004463-54.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROBERTO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS DANIEL DINIZ OAB - MT20265/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte da audiência designada para o dia 

17/04/2018. às 17:15 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado da 

parte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002169-29.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKE ROBERTY DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RC CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

determinação proferida no documento que ora se junta, a audiência de 

instrução e julgamento fica redesignada para o dia 04 de abril de 2018, às 

17h, de modo que promovo a intimação das partes via DJE. 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: 1000516-55.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMERI CARLA MAZUTTI MARQUES MORAES OAB - MT20034/O 

(ADVOGADO)

JESSICA CRISTINA DALL ALBA OAB - MT20278/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000516-55.2018.8.11.0045 REQUERENTE: JOSE FERREIRA 

SAMPAIO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. JOSÉ FERREIRA 

SAMPAIO, qualificado na inicial, ingressou com Ação Indenização por 

Danos Morais c/c Tutela Antecipada em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL 

S.A., sustentando, em síntese, que possui uma linha telefônica pré-paga 

(65. 99945-1151), que adquiriu inicialmente um plano no valor de R$ 59,99 

(cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos). Alega que sua linha 

foi alterada para pós-pago, sem a sua autorização e que vem pagando 

valores exorbitantes. Relata que tentou pelas vias administrativas da 

reclamada solucionar o problema, no entanto, não obteve êxito. Dessa 

forma, pleiteia a concessão da tutela de urgência para o fim de determinar 

que a reclamada suspenda a cobrança exorbitante referente à linha 

pós-paga que não contratou, devendo retornar o valor anteriormente 

contratada. É, em síntese, o necessário. DECIDO. A tutela de urgência, 

enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo 

artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil, devendo ser 

concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da 

leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em que o 

reclamante postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, consistente na suspensão do 

valor cobrado e não contratado pelo autor. Verifico, assim, que estão 

demonstrados os pressupostos acima citados, uma vez que o autor alega 

que não possui condições financeiras para arcar com o alto custo do 

plano de linha móvel e a hipótese de ter seu nome incluído no cadastro de 

restrição ao crédito, mormente quando decorre de cobrança em que o 

devedor não deu causa, tampouco tenha anuído na contratação do 

serviço. Assim sendo, ainda que numa análise superficial dos fatos 

entendo que estão presentes prova apta ao convencimento acerca da 

verossimilhança da tese autoral, o que leva ao deferimento da medida 

pleiteada. Ante ao exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada e 

determino que a reclamada suspenda a cobrança indevida na linha 

telefônica do autor, devendo promover a cobrança referente ao plano 

contratado, qual seja: o plano de R$ 59,99 (cinquenta e nove reais e 

noventa e nove centavos), até o deslinde da ação, com prazo de 05 

(cinco) dias úteis para cumprimento, a contar a intimação desta decisão, 

sob pena de multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 

sem prejuízo de responder por eventuais perdas e danos pelos prejuízos 

causados à parte reclamante. Com feito, levando em consideração as 

regras de experiência e a verossimilhança das alegações INVERTO o 

ônus da prova nos termos do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, pelo que determino, desde logo, que a reclamada apresente, 

no prazo da contestação, contrato em discussão ou prova de que a 

reclamante não autorizou a alteração do plano, bem como a gravação dos 

protocolos de n.  20173643079629 – 201637368993951 - 

20163733578395, incumbindo ainda a prova quanto a fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do reclamante (art. 373, II do CPC). Para 
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justa e eficaz solução do litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de audiência 

de conciliação do Juizado Especial Cível. CITE-SE a parte requerida e 

INTIME-SE a parte autora para comparecer à solenidade. Conste no 

mandado que o não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; 

advirta-se também que o não comparecimento da parte reclamada 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 (art. 20 da Lei n. 9.099/95). 

Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, poderá a 

ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou proceder à audiência 

de instrução e julgamento. Não havendo acordo na audiência de 

conciliação, a reclamada deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no 

prazo fixado ou até a audiência de instrução e julgamento, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, a 

presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 9.099/95). Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, munido dos atos constitutivos da 

empresa e de suas alterações, sob pena de revelia. As partes deverão 

comunicar ao juízo eventuais mudanças de endereços ocorridas no curso 

do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação (art. 19, § 2º da Lei 

n. 9.099/95). Por fim, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de 

justiça (art. 98, § 1º do CPC). CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 15 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-52.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDEILSON DOS SANTOS BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT0008843A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERONDINO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR OAB - MG0136087A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

determinação proferida no documento que ora se junta, a audiência de 

instrução e julgamento fica redesignada para o dia 11 de abril de 2018, às 

16h, de modo que promovo a intimação das partes via DJE. 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: 8010226-48.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ENILSON DARLEI QUINZANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. N. BONIFACIO & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

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 

determinação proferida no documento que ora se junta, a audiência de 

instrução e julgamento fica redesignada para o dia 18 de abril de 2018, às 

14h, de modo que promovo a intimação das partes via DJE. 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: 1004303-63.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DE SOUSA E SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

determinação proferida no documento que ora se junta, a audiência de 

instrução e julgamento fica redesignada para o dia 18 de abril de 2018, às 

15h, de modo que promovo a intimação das partes via DJE. Lucas do Rio 

Verde - MT, 27 de fevereiro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002260-56.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE OLIVEIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

determinação proferida no documento que ora se junta, a audiência de 

instrução e julgamento fica redesignada para o dia 18 de abril de 2018, às 

16h, de modo que promovo a intimação das partes. Lucas do Rio Verde - 

MT, 27 de fevereiro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001854-35.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO NEZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MARZARI OAB - MT15507/O (ADVOGADO)

JOSIMERI CARLA MAZUTTI MARQUES MORAES OAB - MT20034/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA DA SILVA LARA MAGNANI (EXECUTADO)

MAURO LUIZ MAGNANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

Processo Número: 1001854-35.2016.8.11.0045 AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL EXEQUENTE: LEANDRO NEZI 

EXECUTADO (S): MAURO LUIZ MAGNANI e VÂNIA DA SILVA LARA 

MAGNANI VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, proposta por LEANDRO NEZI em face de 

MAURO LUIZ MAGNANI e VÂNIA DA SILVA LARA MAGNANI, objetivando 

o recebimento do crédito oriundo de Instrumento Particular de Confissão 

de Dívida. Defiro integralmente o pedido (ID n° 11295399) e, determino: I - 

Oficiem-se os órgãos de proteção de crédito, prestando as informações 

pertinentes, para proceda-se com inclusão dos nomes dos executados 

nos cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3º do CPC; II – 

Certifique-se a escrivania, acerca da distribuição da Carta Precatória 

expedida no evento de ID n° 3322953, providenciando o necessário para a 

devida citação dos executados. Intime-se. Cumpra-se, às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 27 de fevereiro de 2018. Gisele 

Alves Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002592-23.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA DE FATIMA DA SILVA MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SALÃO DE BELEZA STILO REP/ POR Dª ROSA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR OAB - MT0017765S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1002592-23.2016.8.11.0045 

AUTOR: CICERA DE FATIMA DA SILVA MATOS RÉU: SALÃO DE BELEZA 

STILO REP/ POR Dª ROSA Visto etc. Intime-se o autor para apresentar 

resposta à reconvenção, bem como à contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 343, parágrafo 1° do Código de 

Processo Civil. Após tornem conclusos. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 09 de outubro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito 

Em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002290-91.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ACACIO TEIXEIRA DE QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1002290-91.2016.8.11.0045; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). AUTOR: ACACIO 

TEIXEIRA DE QUEIROZ RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS LUCAS DO RIO VERDE, 28 de fevereiro de 2018. 

Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

advogado do REQUERENTE, para se manifestar no prazo legal, acerca do 

Ofício do perito juntado ao ID 11973439 Atenciosamente, Cristina Vargas 

Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002446-79.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO OTAVIO CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1002446-79.2016.8.11.0045; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). REQUERENTE: FRANCISCO OTAVIO 

CAVALCANTE REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

LUCAS DO RIO VERDE, 28 de fevereiro de 2018. Fica Vossa Senhoria 

devidamente INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) 

Requerente, em razão da perícia determinada nos autos do processo 

acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) 

AUTOR(A) COMPARECER no dia 01/04/2018 (domingo), às 08h00, por 

ordem de chegada, no Centro Médico Hasegawa na Avenida Mato 

Grosso, 1818-s, Jardim das Palmeiras, Lucas do Rio Verde, a fim de 

realizar perícia. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002372-25.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DIAS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT0013310S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1002372-25.2016.8.11.0045; Valor causa: R$ 880,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). REQUERENTE: JOAO CARLOS DIAS 

SOARES REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL LUCAS DO RIO VERDE, 28 de 

fevereiro de 2018. Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão 

da perícia determinada nos autos do processo acima indicado, a 

REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) 

COMPARECER no dia 01/04/2018 (domingo), às 08h00, por ordem de 

chegada, no Centro Médico Hasegawa na Avenida Mato Grosso, 1818-s, 

Jardim das Palmeiras, Lucas do Rio Verde, a fim de realizar perícia. 

Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª 

VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO 

GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002716-06.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NILDO MARTINS DE SANTANA (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 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1002716-06.2016.8.11.0045; Valor causa: R$ 13.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). AUTOR: NILDO 

MARTINS DE SANTANA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS LUCAS DO RIO VERDE, 28 de fevereiro de 2018. 

Senhor(a): RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

Fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na qualidade de 

Advogado(a) do(a) Requerente, em razão da perícia determinada nos 

autos do processo acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS 

NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) COMPARECER no dia 01/04/2018 

(domingo), às 08h00, por ordem de chegada, no Centro Médico Hasegawa 

na Avenida Mato Grosso, 1818-s, Jardim das Palmeiras, Lucas do Rio 

Verde, a fim de realizar perícia. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002432-95.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ANTONIO RIGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANUSA SERENA ONEDA OAB - MT0013124A-B (ADVOGADO)

DANIEL MARZARI OAB - MT15507/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1002432-95.2016.8.11.0045; Valor causa: R$ 10.560,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). AUTOR: GILBERTO 

ANTONIO RIGO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL LUCAS 

DO RIO VERDE, 28 de fevereiro de 2018. Senhor(a): Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do 

REQUERENTE, para se manifestar no prazo de 05(cinco) dias, acerca do 

Laudo Pericial, juntado ao ID 11976242. Atenciosamente, Cristina Vargas 

Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1003656-68.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO GOMES FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1003656-68.2016.8.11.0045; Valor causa: R$ 13.260,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). REQUERENTE: FABRICIO GOMES 

FRANCA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL LUCAS 

DO RIO VERDE, 28 de fevereiro de 2018. Senhor(a): Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do 

REQUERENTE, para se manifestar no prazo de 05(cinco) dias, acerca do 

Laudo Pericial, juntado ao ID 11976755. 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: 1001471-57.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (ADVOGADO)

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT0016405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1001471-57.2016.8.11.0045 AÇÃO ANULATÓRIA COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REQUERENTE: SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA REQUERIDOS: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT e 

PROCON DE LUCAS DO RIO VERDE/MT VISTOS. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE aviada por ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA em desfavor do MUNICÍPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE/MT e PROCON DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. A 

parte autora manifestou-se no evento de ID n° 8047090, requerendo a 

suspensão da exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON, 

bem como expedição de ofício à Procuradoria do Município requerido, para 

cumprimento da ordem de suspensão, tendo em vista que a realização do 

depósito do montante integral do débito. Pois bem. Embora não se trate de 

exigibilidade de tributo, mas sim de multa administrativa, é possível a 

utilização dos instrumentos específicos para suspensão da exigibilidade 

do crédito fazendário, notadamente, o depósito do valor questionado (art. 

151, II, CTN), porquanto sua cobrança se submete ao rito da execução 

fiscal. Vale registrar que a Lei 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança 

judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, se aplica tanto à dívida ativa 

tributária quanto à dívida ativa não-tributária, inexistindo qualquer distinção 

quanto à sua execução, vejamos: Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da 

Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 

4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que 

estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. Antevejo relevância em destacar, tal medida não traz prejuízo à 

parte requerida, enquanto se discute a legalidade da multa imposta, caso 

julgado improcedente o pedido. Além disso, a suspensão da exigibilidade 

do crédito também acarreta a suspensão da contagem do prazo 

prescricional. TJRJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

0043863-16.2014.8.19.0000. Data do julgamento: 04/02/2015. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO 

DA EXIGIBILIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE DEPÓSITO 

INTEGRAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. IRRESIGNAÇÃO. 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA 

CONCESSÃO DA MEDIDA. VERBETE 59 DA SÚMULA DO TJ/RJ. 1. Súmula 

59 do TJRJ - "Somente se reforma a decisão concessiva ou não da 

antecipação de tutela, se teratológica, contrária à Lei ou à evidente prova 

dos autos." 2. Possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito 

mediante depósito integral do valor devido também para as multas 

administrativas. Precedentes. 3. Manutenção da decisão que garantiu, em 

tutela antecipada, a suspensão da exigibilidade da multa e, 

consequentemente, a respectiva inscrição em dívida ativa até a decisão 

final da ação originária. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.” 

Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS - VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL. TJRJ - Agravo de Instrumento nº 0001182-31.2014.8.19.0000. Data 

do julgamento: 03/04/2014. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. DÉBITO FISCAL. TUTELA 

ANTECIPADA. DECISÃO DENEGATÓRIA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO 

PROCON-RJ. A presunção de legalidade dos atos administrativos não é 

absoluta, mas juris tantum. Legalidade da aplicação da multa 

administrativa. Questão de mérito que exige dilação probatória. Realização 

do depósito prévio do valor integral do débito. Entendimento majoritário da 

jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça que, conquanto não se 

trate de exigibilidade de tributo, mas sim de multa administrativa é possível 

a utilização dos instrumentos específicos para suspensão da exigibilidade 

do crédito tributário, notadamente, o depósito do valor questionado (art. 

151, II, CTN). Presença dos requisitos do artigo 273 do Código de 

Processo Civil. Reforma da decisão recorrida. Provimento do recurso para 

conceder a antecipação da tutela e suspender a exigibilidade do crédito 

tributário diante do depósito judicial de seu valor. Precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça. Artigo 557 §1º-A do CPC.” (Des. MARILIA DE CASTRO 

NEVES – VIGESIMA CAMARA CIVEL). Isso posto, entendo que prospera o 

requerimento da parte autora, visando a suspensão da exigibilidade de 

crédito não-tributário durante o trâmite da demanda, tendo em vista o 

depósito da quantia referente ao total da multa. Assim, defiro o pedido de 

ID n° 8047090. Oficie-se a Procuradoria do Município de Lucas do Rio 

Verde/MT, para que suspenda a exigibilidade da multa imposta à parte 

autora, nos autos do processo administrativo n° 0115-002.271-1, 

abstendo-se de emitir certidões negativas, bem como praticar atos de 

cobrança e/ou constrição patrimonial referente ao débito em discussão. 

No mais, certifique-se a Sra. Gestora acerca da citação da parte requerida 

e proceda a vinculação do valor depositado nos autos (id 8047085) aos 

presentes autos. Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do Rio 

Verde/MT, 28 de fevereiro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000590-80.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CORDEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1000590-80.2016.8.11.0045; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). REQUERENTE: JOAO CORDEIRO DA 

SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL LUCAS 

DO RIO VERDE, 28 de fevereiro de 2018. Senhor(a): Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do 

REQUERENTE, para se manifestar no prazo de 05(cinco) dias, acerca do 

Laudo Pericial, juntado ao ID 11977418. 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000665-22.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PORFIRIA ESPINDOLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA OAB - MT0018197A (ADVOGADO)

KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA OAB - MT0017746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE DIPP (RÉU)

EMERSON DA CONCEICAO ATANASIO (RÉU)
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (RÉU)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

Processo n. 1000665-22.2016.8.11.0045 VISTOS. Cuidam os presentes 

autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA 

aviada por PORFÍRIA ESPÍNDOLA em face de EMERSON DA CONCEIÇÃO 

ATANÁSIO E OUTROS. Verifica-se dos autos, que resta pendente de 

análise o requerimento de gratuidade de justiça, exposto na exordial (ID n° 

1098404), conforme consta na manifestação de ID n° 9088691. Pois bem. 

O Código de Processo Civil leciona no art. 98, caput, que faz jus à 

concessão da justiça gratuita, aquele que não possuir recursos para o 

pagamento das custas, despesas processuais, in verbis: Art. 98. 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. 

In casu, a requerente da justiça gratuita apresentou nos autos elementos 

probatórios da hipossuficiência, conforme se vê dos documentos de ID n° 

1098799 e 1098803, de modo que o deferimento do pedido se torna 

imperioso. Nesse sentido, colaciono o recente entendimento do tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul: TJRS - Agravo de Instrumento Nº 

70076617356. Data do julgamento: 20/02/2018. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PRECEDENTES. 

Para a concessão da gratuidade é suficiente que a parte não possa 

suportar os encargos do processo sob pena de prejudicar seu sustento 

e/ou de sua família. Comprovação de renda inferior a 5 salários mínimos. 

Possibilidade de concessão do benefício. AGRAVO MONOCRATICAMENTE 

PROVIDO. (Relator: Guinther Spode - Décima Primeira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS). Ademais, ressalto que a concessão do 

benefício não significa isenção do ônus da sucumbência. Ao contrário, o 

art. 98 do CPC, prevê expressamente que “vencido o beneficiário, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executados se, em 05 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. Portanto, DEFIRO o 

pedido de gratuidade de justiça exposto na inicial, uma vez que há 

elementos de prova suficientes para sua concessão. Por fim, DEFIRO o 

pedido de citação dos requeridos Emerson da Conceição Atanasio e 

Janete Dipp, através de oficial de justiça, nos endereços indicados na 

petição de ID n° 5500886, anotando-se os benefícios da gratuidade de 

justiça ora deferida. Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias. 

Lucas do Rio Verde/MT, 27 de fevereiro de 2018. GISELE ALVES SILVA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000185-73.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA PEREIRA ESSER (IMPETRANTE)

CINTIA PRIMON TAVECHIO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilustríssimo Senhor Prefeito de Lucas Do Rio Verde - MT o senhor, Flori 

Luiz Binotti (IMPETRADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1000185-73.2018.8.11.0045 MANDADO DE SEGURANÇA 

COM PEDIDO LIMINAR IMPETRANTE: CAMILA PEREIRA ESSER 

IMPETRANTE: CINTIA PRIMON TAVECHIO IMPETRADO: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE representada pelo PREFEITO 

MUNICIPAL, Sr. FLORI LUIZ BINOTTI. VISTOS. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR, tendo as partes acima qualificadas. 

Compulsando os autos, verifica-se que as impetrantes pugnam (ID n° 

11833278) por reconsideração da decisão que indeferiu a liminar pleiteada 

no writ, apresentando documentos de ID n° 11833616, 11833629, 

11833648 e 11833666. No evento de ID n° 11970972, fora certificado o 

decurso do prazo para a autoridade coatora prestar as informações. 

Inicialmente, antevejo relevância em destacar, que a teoria dos motivos 

determinantes funda-se na consideração de que os atos administrativos, 

quando tiverem sua prática motivada, ficam vinculados aos motivos 

expostos, para todos os efeitos jurídicos. Tais motivos é que determinam e 

justificam a realização do ato, e, por isso mesmo, deve haver perfeita 

correspondência entre eles e a realidade. Mesmo os atos discricionários, 

se forem motivados, ficam vinculados a esses motivos como causa 

determinante de seu cometimento e se sujeitam ao confronto da existência 

e legitimidade dos motivos indicados. Havendo desconformidade entre os 

motivos determinantes e a realidade, o ato é inválido. Pois bem. Em análise 

dos novos documentos apresentados pelas impetrantes, vislumbra-se 

realmente a existência do bom direito, não só com fulcro em nossos 

diplomas legais vigentes, como também no instrumento convocatório, que 

descreveu as normas a serem seguidas no referido certame, 

especialmente a estabelecida no “item 20.1” do Edital de Convocação (ID 

n° 11407368 – p. 13), que versa sobre a possibilidade de prorrogação da 

validade do concurso. Observa-se, que o Decreto n° 3062 de abril de 

2016 prorrogou por 02 (dois) anos a validade do Concurso Público, em 

relação ao Edital 01/2013, homologado em 07 de abril de 2014, ou seja, 

ainda está válido o resultado do certame em tela até 07.04.2018, 

considerando a prorrogação mencionada (ID n° 11833374). Ressalta-se 

também, que restou comprovada a abertura de Concurso de Projetos n° 

001/2017, objetivando parceria com OSCIP (Organização da Sociedade 

Civil de Interesse Público), abrangendo área de atuação (enfermeiro), a 

qual as impetrantes foram aprovadas no Concurso Público - Edital 01/2013 

(ID n° 11833616 – p. 37), isso dentro do prazo de validade do referido 

certame. Extrai-se do documento de ID n.º 11833629, a realização de 

Termo de Parceria n.º 001/2017, entre o município de Lucas do Rio Verde 

e a OSCIP - Associação de Gestão de Programas – AGAP (OSCIP), por 

meio do qual houve a contratação de outras pessoas para o cargo 

mencionado (Enfermeiro 40h) na exordial, de acordo com os registros das 

planilhas de prestação de contas de ID n° 11833666. Assim, por certo, o 

ato gerou clara situação de injustiça com os demais participantes do 

concurso n.º 001/2013. Além do que, as impetrantes comprovaram a 

aprovação nas seguintes colocações: Camila Pereira Esser em 13ª 

(décima terceiro) classificação e Cintia Primon Tavechio em 14ª (décima 

quarta) classificação, ambas para o cargo de Enfermeiro 40h, e ainda, 

com nomeação dos doze primeiros colocados (ID n° 11407780 – p. 17), 

sendo as impetrantes as próximas a serem chamadas. Cumpre observar 

ainda que não se trata de questionamento de mérito do ato administrativo, 

mas de verificação de ilegalidade praticada. A propósito o Superior 

Tribunal de Justiça firmou compreensão de que os concursandos não 

possuem direito subjetivo à nomeação, mas apenas expectativa. Contudo, 

essa expectativa se convola em direito subjetivo, com a imposição à 

Administração de nomear os aprovados dentro do prazo de validade do 

certame, caso tenha havido preterição na ordem classificatória ou 

contratação a título precário para o preenchimento de vagas existentes, 

em detrimento da nomeação de candidatos aprovados em certame ainda 

válido, exatamente como ocorrera na espécie, daí a liquidez e certeza do 

direito, vejamos: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO 

DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RESULTADO FINAL. 

REVOGAÇÃO DEFINITIVA. CONCLUSÃO PRELIMINAR DE PROCEDIMENTO 

INVESTIGATÓRIO. ILEGALIDADE. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS NO 

PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. PRECEDENTE. RECURSO PROVIDO. 

1. É ilegal a revogação definitiva do resultado final do Concurso Público 

para Provimento do Cargo de Ajudante de Serviços Gerais, regido pelo 

Edital 1/2001, da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, 

realizada com base em conclusão preliminar de procedimento 

investigatório. Precedente. 2. Embora aprovado em concurso público, tem 

o candidato mera expectativa de direito à nomeação. Porém, tal 

expectativa se transforma em direito subjetivo para os candidatos 

aprovados dentro das vagas previstas no edital se, no prazo de validade 

do certame, há contratação precária de terceiros, concursados ou não, 

para exercício dos cargos. 3. Segundo a Teoria dos Motivos 

Determinantes, a Administração, ao adotar determinados motivos para a 

prática de ato administrativo, ainda que de natureza discricionária, fica a 

eles vinculada. 4. Hipótese em que, constatado, ao final da investigação, 

que as conclusões preliminares não subsistiam e que não havia 

irregularidades no concurso público, caberia à Administração, à míngua de 
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outros supostos vícios, proceder imediatamente à anulação das 

contratações temporárias e à nomeação dos candidatos aprovados. 5. 

Recurso ordinário provido. (RMS 20.565/MG, Rel. Ministro ARNALDO 

ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2007, DJ 21/05/2007, p. 

595).” Desta feita, restou-se evidentemente violadas as normas legais 

pertinentes a matéria, em especial ao da moralidade pública, conquanto 

havendo candidatos aprovados para o certame, obviamente a finalidade 

do ato administrativo, quanto à necessidade de suprir relevante interesse 

público, contudo, houve contratação de terceiros, o que se torna 

evidentemente ilegal, eis que em desconformidade com a realidade. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido de reconsideração e concedo a liminar ora 

pleiteada, para o fim de DETERMINAR que as impetrantes sejam 

empossadas no Cargo 013 - Enfermeiro 40h, nos quadros da Prefeitura 

Municipal de Lucas do Rio Verde – MT, no prazo de 20 (vinte) dias. Após, 

abra-se vistas ao Ministério Público para que se manifeste no prazo legal 

(artigo 12 da Lei 12.016/2009 – 10 dias). Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 28 de fevereiro de 

2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001427-04.2017.8.11.0045

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:

RAFAEL DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AUTOR: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: RAFAEL DA SILVA VISTOS, ETC. 

Cuida-se de BUSCA E APREENSÃO aviada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, em face de RAFAEL DA SILVA. Em petição 

juntada Id nº 9263357, o Banco requer a desistência da ação, antes da 

citação do requerido. Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de 

desistência da ação formulado pelas partes, via de consequência JULGO 

EXTINTO sem resolução do mérito o presente processo com fulcro no 

artigo 485, inciso VIII, do NCPC. Custas já pagas. Transitada em julgando, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio 

Verde/MT, 28 de fevereiro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000329-56.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARDOSO DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YDIARA GONCALVES DAS NEVES OAB - GO0033477A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000329-56.2017.8.11.0021 AUTOR: JOSE 

CARDOSO DE BARROS A parte autora peticionou pela desistência da 

ação. Já tendo sido efetivada a citação válida do réu, que é o ato 

processual que forma a relação jurídica processual angular, não detém o 

autor a plena disponibilidade da ação. O réu não encontra-se presente na 

solenidade, de forma que há de se concluir que não manifestara ele sobre 

o pleito. No caso específico, o silêncio deve ser interpretado como 

concordância ao pleito de desistência, haja vista que não houvera 

qualquer resistência. Moacir Amaral Santos (SANTOS, Moacyr Amaral. Da 

Prova Judiciária no Civil e Comercial, II volume, Pg. 180, 1971, Max 

Limonad) já preconizava que A não manifestação expressa de vontade é 

indício de querer conseguir aquele efeito que se obteria com o 

consentimento expresso. A jurisprudência pátria também já manifestara-se 

no sentido de que o silêncio é um ato positivo de vontade, onde se 

expressa consentimento. Ademais, a própria lei n.º 10.406, de 10 de 

Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) fora expressa ao aduzir, em seu 

artigo 111 caput, que: Art. 111. O silêncio importa anuência, quando as 

circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a 

declaração de vontade expressa. Portanto, tendo o autor requerido a 

desistência da ação e concordando o réu tacitamente com ela, caso é de 

extinção da ação. Diante do exposto, extingo o presente feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou honorários. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Ficam as partes desde já 

intimadas, nos termos do artigo 1.003, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil Água Boa, 6 de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000282-48.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA SILVA COELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE Água Boa - MT DECISÃO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a autora não informou e juntou o pagamento 

das custas e despesas processuais. Preceitua o artigo 321 do Código de 

Processo Civil[1] a possibilidade de emenda ou complementação da inicial 

quando não preenchidos os requisitos abrangidos pelos artigos 319 e 320 

do mesmo diploma instrumental. 1 – Dessa forma, INTIME-SE a autora para 

efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, 

consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – Decorrido o prazo, 

venham os autos CONCLUSOS. 3 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de 

fevereiro de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz 

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

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

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

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

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000317-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE AUXILIADORA DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE Água Boa - MT DESPACHO 1 – Diante da impossibilidade de 

autocomposição, porquanto trata a demanda de interesses indisponíveis e 

tendo em vista que os Procuradores Federais do INSS, a princípio, não 

dispõem de poderes para tanto para compor litígios na Justiça Comum, 

CITE-SE a autarquia ré mediante remessa dos autos em carga para que, 
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querendo, conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 

183 do CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do CPC/2015). 2 – Na 

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

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. 3 – Ante as razões apresentadas, este Juízo 

DEFERE os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte requerente, 

nos termos do artigo 98 do CPC. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de 

fevereiro de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000302-39.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ODAIR ZONTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FERNANDO RAIMUNDO MARIN OAB - SP213652 (ADVOGADO)

FABIO AUGUSTO MARQUES OAB - SP269871 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO MARQUES DE PADUA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE Água Boa - MT DECISÃO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que o exequente não informou e juntou o 

pagamento das custas e despesas processuais com base no proveito 

econômico. Preceitua o artigo 321 do Código de Processo Civil[1] a 

possibilidade de emenda ou complementação da inicial quando não 

preenchidos os requisitos abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo 

diploma instrumental. 1 – Dessa forma, INTIME-SE o exequente para 

efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, 

consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – Decorrido o prazo, 

venham os autos CONCLUSOS. 3 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de 

fevereiro de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz 

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

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

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

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

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001010-26.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO COELHO DE ALMEIDA BATISTA (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)

 

Certidão Certifico e dou fé que, o Recurso Inominado do promovente, 

referente o ID N. 11467768, é tempestivo. Certifico ainda que as guias de 

preparo não foram recolhidas, tendo em vista que a parte requereu os 

benefícios da justiça gratuita, assim sendo, remeto os autos conclusos 

para analise. Nos termos da legislação vigente e dos provimentos 

54-55/2007 CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

procurador da parte promovida para que ofereça suas contrarrazões ao 

recurso inominado referente ID 11467768, no prazo de 10 (dez) dias. 

Agua Boa/MT, 28 de fevereiro de 2018 Eleonora Bissolotti Gestora Judicial 

Designada

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000937-54.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARGARIDA CALVACANTE DE QUEIROZ (REQUERENTE)

ELIONALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Certidão Certifico e dou fé que, o Recurso Inominado do promovido, 

referente o ID N. 11482631, bem como as guias de preparo é tempestivo. 

Nos termos da legislação vigente e dos provimentos 54-55/2007 CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o procurador da parte 

promovente para que ofereça suas contrarrazões ao recurso inominado 

referente ID 11482631 no prazo de 10 (dez) dias. Agua Boa/MT, 28 de 

fevereiro de 2018 Eleonora Bissolotti Gestora Judicial Designada

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-26.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR OAB - MT0015215A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID FERREIRA DE ASSIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO CANAN OAB - MT0009180A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010010-26.2015.8.11.0012 REQUERENTE: FERNANDO DIDOMENICO - 

COMERCIO - ME REQUERIDO: DAVID FERREIRA DE ASSIS Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que o presente processo possui conexão 

com os fatos debatidos nos autos n. 8009999-67.2015.8.11.0021, em 

trâmite neste próprio Juizado Especial. Nota-se ainda que os autos 

8009999-67.2015.8.11.0021 em trâmite neste próprio juízo foram 

despachados em primeiro lugar, razão pela qual reputo como principais. 

Desta forma, havendo litispendência, a qual, conforme art. 337, § 3º do 

NCPC, ocorre quando se repete ação que está em curso, caberá ao juiz 

prevento julgar o mérito da demanda e excluir a competência do outro juízo 

que também recebeu ação idêntica, razão pela qual SUGIRO PELA 

EXTINÇÃO DO PROCESSO sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, inciso V do NCPC. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 26 de Setembro de 2017. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 9 de outubro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010035-75.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANCELMO DE BARCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA OAB - GO38902 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELCAR INVESTCAR LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARULLINY NEVES DA SILVA OAB - GO0039766A (ADVOGADO)

 

Certidão Certifico e dou fé que, o Recurso Inominado do promovido, 

referente o ID N. 11540890, bem como as guias de preparo são 

tempestivo. Nos termos da legislação vigente e dos provimentos 

54-55/2007 CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

procurador da parte promovente para que ofereça suas contrarrazões ao 

recurso inominado referente ID 11540890 no prazo de 10 (dez) dias. Agua 

Boa/MT, 28 de fevereiro de 2018 Eleonora Bissolotti Gestora Judicial 

Designada
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001075-21.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO MARCELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE HERNANDES PALHARES OAB - MT22525-A (ADVOGADO)

MARIANA AMENTA DA SILVA BRESEGHELLO OAB - SP339479 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certidão Certifico e dou fé que, o Recurso Inominado do promovido, 

referente o ID N. 11571979, , bem como as guias de preparo são 

tempestivas. Nos termos da legislação vigente e dos provimentos 

54-55/2007 CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

procurador da parte promovente para que ofereça suas contrarrazões ao 

recurso inominado referente ID 11571979, no prazo de 10 (dez) dias. 

Agua Boa/MT, 28 de fevereiro de 2018 Eleonora Bissolotti Gestora Judicial 

Designada

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-26.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR OAB - MT0015215A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID FERREIRA DE ASSIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO CANAN OAB - MT0009180A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010010-26.2015.8.11.0012 REQUERENTE: FERNANDO DIDOMENICO - 

COMERCIO - ME REQUERIDO: DAVID FERREIRA DE ASSIS Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que o presente processo possui conexão 

com os fatos debatidos nos autos n. 8009999-67.2015.8.11.0021, em 

trâmite neste próprio Juizado Especial. Nota-se ainda que os autos 

8009999-67.2015.8.11.0021 em trâmite neste próprio juízo foram 

despachados em primeiro lugar, razão pela qual reputo como principais. 

Desta forma, havendo litispendência, a qual, conforme art. 337, § 3º do 

NCPC, ocorre quando se repete ação que está em curso, caberá ao juiz 

prevento julgar o mérito da demanda e excluir a competência do outro juízo 

que também recebeu ação idêntica, razão pela qual SUGIRO PELA 

EXTINÇÃO DO PROCESSO sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, inciso V do NCPC. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 26 de Setembro de 2017. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 9 de outubro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1026248 Nr: 7061-70.2017.811.0021

 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): Francisco Carlos da Silva, Arlan Cardoso de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielly Selke da Luz - 

OAB:22277/O, José Renato de Moraes - OAB:13330-A, Pedro 

Henrique Ribeiro de Carvalho - OAB:20700-O

 Portanto, pela análise do manancial informativo que encontra-se coligido 

aos autos e não havendo qualquer circunstância que autorize a 

absolvição sumária do réu, nos termos do artigo 397 caput do Código de 

Processo Penal, recebo definitivamente a denúncia. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 22 de março de 2018 às 12h:30min no 

horário oficial do Estado de Mato Grosso. Havendo réu preso, requisite-o 

para comparecimento à solenidade. Intime-se o defensor do acusado e 

notifique o Ministério Público acerca da data aprazada. Notifique a vítima, 

conforme preconiza o artigo 201, parágrafo 2°, do Código de Processo 

Penal, intimando-a para o ato. Intimem-se as testemunhas arroladas tanto 

pela acusação quanto pela defesa. Água Boa, 28 de fevereiro de 2018. 

______________________________ Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1026394 Nr: 7179-46.2017.811.0021

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Jeronimo Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karulliny Neves da Silva - 

OAB:OAB/MT 19075 A

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de aplicação de 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA formulado pela ofendida e, por 

conseguinte, confirmo a decisão liminar, DECLARANDO EXTINTO o 

processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.Sem custas nos termos do art. 28 caput da 

Lei n.º 11.340/06 cumulada com a Lei n.º 1.060/50. Após a juntada, e 

estando o processamento do inquérito policial já afeto a este juízo, 

determino a extração, mediante traslado, de cópia da decisão concessiva 

das medidas protetivas de urgência para os autos principais.Transitada 

esta em julgado e efetivado o traslado arquive-se os autos com as 

devidas baixas e anotações.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 APOLO/TJMT.Intimem-se as partes e, após, não havendo 

impugnação recursal tempestiva, independentemente de nova deliberação, 

arquivem-se os autos.Cumpra-se.

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 27253 Nr: 1661-59.2009.811.0020

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSIS CAMILO DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edésio do Carmo Adorno - 

OAB:8.615/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMEZES 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Código n.° 27253

Vistos, em correição.

Intime-se pessoalmente o Requerente, para que, no prazo de 05 (cinco) 
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dias, manifestar se tem interesse no feito e/ou requerer o que entender de 

direito; devendo se manifestar sobre eventual prescrição e sobre o item 2 

da decisão de fls. 109, sob pena de extinção do processo sem julgamento 

de mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 27 de fevereiro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 23788 Nr: 1299-91.2008.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABES ROSA PANIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA NÚBIA PANIAGO 

PEREIRA - OAB:5780/MT, MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - 

OAB:15828-MT

 Autos n. 1299-91.2008.811.0020 (cód. 23788).Vistos.1.Chamo o feito à 

ordem.2. Trata-se de processo executivo de pena, no qual consta como 

recuperando JABES ROSA PANIAGO, o qual foi condenado à pena de 23 

(vinte e três) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicialmente 

fechado, consoante cálculo de pena de fl. 785.3. Em que pese conste 

determinação deste juízo para a regressão definitiva para o regime 

semiaberto, verifico que o reeducando cumpria pena anteriormente em 

regime semiaberto (fls. 788/790), razão pela qual DETERMINO A 

REGRESSÃO DEFINITIVA do regime de cumprimento de pena do regime 

semiaberto para o fechado.4. No mesmo sentido, malgrado a determinação 

de suspensão deste processo, noto que a condenação referente aos 

autos código 88407 se refere à guia de execução de pena já carreada no 

feito às fls. 797/865, na qual consta a condenação do recuperando a 

reprimenda de 06 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime 

fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, I, do Código 

Penal.I- Da necessidade de unificação das reprimendas.5. Conforme já 

exposto, consta nos autos duas guias de execução penal definitivas 

contra o recuperando.6. Nesse ínterim, sobrevindo nova condenação nos 

autos, mister proceder conforme determina o artigo 111 da Lei nº 

7.210/84, mormente por se tratarem de reprimendas da mesma espécie, 

qual seja, privativas de liberdade.7. Por conseguinte, DETERMINO a 

unificação das condenações constantes nos autos, motivo pelo qual 

deverá ser confeccionado cálculo de pena, considerando como data-base 

a data do trânsito em julgado da condenação superveniente. Após, DÊ-SE 

vista dos autos sucessivamente no prazo de 05 (cinco) dias ao MPE e a 

DPE, para que se manifestem sobre o cálculo de pena e sua 

homologação.10. Com a juntada das mencionadas manifestações, à 

conclusão.11. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto 

Araguaia/MT, 28 de fevereiro de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de 

Direito

Comarca de Barra do Bugres

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0500511-12.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA DIAS BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE DE ALMEIDA ARAUJO OAB - MT19362/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA PUBLICADORA DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS (REQUERIDO)

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

MARIANA DA CUNHA PEREIRA OAB - MT0016214A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Numero do 

Processo: 0500511-12.2015.8.11.0008 REQUERENTE: DJALMA DIAS 

BISPO REQUERIDO: CASA PUBLICADORA DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS, 

CIELO S.A. Vistos etc. Intime-se a executada, na pessoa do seu 

responsável legal, para que no prazo de quinze (15) dias efetue o 

pagamento da dívida no valor R$ 3.133,38, conforme planilha apresentada 

no Id. 11080602/11472285, devendo ser corrigidos até a data do 

pagamento, sob pena de não o fazendo ser acrescido de multa no 

percentual de dez por cento (artigo. 523, § 1º, do CPC). Decorrido o prazo 

de quinze dias sem notícia de pagamento, intime-se a parte exequente 

para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que de 

direito. DEFIRO a expedição do alvará referente ao valor incontroverso, 

conforme comprovante de depósito juntado no Id. 11422393 (R$ 4.297,42). 

Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT, 28 de fevereiro de 2018. 

Sílvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010206-76.2015.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

AMABILI KATIANNE NUNES CINTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILBER NORIO OHARA OAB - MT0008261A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT 

8010206-76.2015.8.11.0050 EXEQUENTE: AMABILI KATIANNE NUNES 

CINTRA EXECUTADO: CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Vistos, 

etc. Recebo o Recurso Inominado interposto apenas em seu efeito 

devolutivo, com gratuidade recursal, a qual defiro com ocasião desta. 

Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido apresentadas, 

encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias Turmas 

Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Camp Novo do 

Parecis/MT, 27 de fevereiro de 2018 CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000365-11.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRATELLO ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONDES MENDONCA TRINDADE OAB - MT0019670A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Numero 

do Processo: 1000365-11.2017.8.11.0050 REQUERENTE: WASHINGTON 

GOMES DA SILVA REQUERIDO: FRATELLO ENGENHARIA LTDA Vistos. 

Designe-se audiência de instrução e julgamento conforme pauta de 

disponibilidade do juízo. Intimem-se as partes para comparecerem ao ato 

processual designado, advertindo-as de que o não comparecimento do 
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autor implica na extinção do processo sem julgamento do mérito, e, a 

ausência injustificada do réu redundará em reputar-se verdadeiros os 

fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção 

do juiz, nos termos do artigo 51, I, e artigo 20, ambos da Lei nº 9.099/95, 

respectivamente. Deverão as partes apresentar o rol de testemunhas no 

prazo de 10(dez) dias, trazendo-as independente de intimação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campo Novo do Parecis, 27 de fevereiro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-71.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B (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):

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: 1000167-71.2017.8.11.0050 REQUERENTE: MARCIA 

RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos 

por MARCIA RODRIGUES DA SILVA em face da sentença proferida no Id.: 

10540191, objetivando depurar o ato decisório de omissão. É o breve 

relatório. DECIDO. Inobstante a argumentação articulada nos embargos 

declaratórios, as questões suscitadas decorrem de manifesto equívoco 

jurídico na interpretação do ato decisório e na manifesta discordância com 

o posicionamento adotado na sentença (Id.: 10540191), não refletindo, de 

modo algum, omissão. Com efeito, consoante se pode observar, as 

alegações do embargante mostram a insatisfação ao ato decisório, não 

havendo omissão que pudesse ensejar a fundamentação dos embargos 

declaratórios. Equivocado é o pedido do embargante, haja vista que a 

indignação com o ato decisório é objeto de recurso apropriado, não sendo, 

portanto, os embargos de declaração o recurso mais apropriado, vejamos: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO 

ATACADA - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, 

CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - DIVERGÊNCIA NA 

INTERPRETAÇÃO DE PROVAS, TEXTO LEGAL E ENTENDIMENTOS 

JURISPRUDENCIAIS - INOCORRÊNCIA -RECURSO CONHECIDO E 

REJEITADO. 1. O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta 

processual idônea para sanar obscuridade, contradição e omissão, não 

tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte embargante. 2. 

A divergência na interpretação de provas, de texto legal e de 

entendimentos jurisprudenciais não caracteriza contradição para fins de 

interposição dos Declaratórios, mas sim a incongruência entre os termos 

do próprio julgado, que impossibilite uma conclusão lógica. 3. Embargos 

conhecidos e rejeitados.” (ED 177/2014, DR. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado 

no DJE 08/05/2014) Outrossim, a omissão diz respeito à ausência de 

fundamentação no posicionamento do magistrado no julgamento, o que 

não se pode contatar da sentença em comento, tampouco das alegações 

da embargante. Destarte, não há omissão no ato decisório, mas efetiva 

discordância da embargante quanto ao posicionamento adotado na 

sentença prolatada. Sendo assim, é através do meio processual adequado 

que a parte requerida deve buscar a reforma pretendida. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 48 da lei n. 9.099/95, REJEITO os presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo dos Parecis, 27 de fevereiro de 

2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-80.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUSMIR MANTOVANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA AZAMBUJA OAB - MT0019536A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(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: 1000007-80.2016.8.11.0050 REQUERENTE: CLAUSMIR 

MANTOVANI REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos por CLAUSMIR MANTOVANI. em face da sentença 

proferida no Id.: 11182357, objetivando depurar o ato decisório de 

CONTRADIÇÃO. É o breve relatório. DECIDO. Inobstante a argumentação 

articulada nos embargos declaratórios, as questões suscitadas decorrem 

de manifesto equívoco jurídico na interpretação do ato decisório e na 

manifesta discordância com o posicionamento adotado na sentença (Id.: 

11182357), não refletindo, de modo algum, CONTRADIÇÃO. COM EFEITO, 

CONSOANTE SE PODE OBSERVAR, OS DOCUMENTOS CONSTANTES NO 

ID.: 4659836 SÃO TOTALMENTE LEGÍVEIS E, AINDA, O CONTRATO 

ASSINADO E O DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO APRESENTADO NA 

DEFESA DIZ RESPEITO AO AUTOR DA AÇÃO E, SIM, TAIS 

DOCUMENTAÇÃO NÃO FORAM OBJETO DE IMPUGNAÇÃO PELA PARTE 

EMBARGANTE. As alegações do embargante são totalmente infundadas, 

não havendo contradição que pudesse ensejar a fundamentação dos 

embargos declaratórios. Equivocado é o pedido do embargante, haja vista 

que a indignação com o ato decisório é objeto de recurso apropriado, não 

sendo, portanto, os embargos de declaração o recurso mais apropriado, 

vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRETENSÃO DE REFORMA DA 

DECISÃO ATACADA - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - 

DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DE PROVAS, TEXTO LEGAL E 

ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS - INOCORRÊNCIA -RECURSO 

CONHECIDO E REJEITADO. 1. O Recurso de Embargos de Declaração é 

ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição e 

omissão, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte 

embargante. 2. A divergência na interpretação de provas, de texto legal e 

de entendimentos jurisprudenciais não caracteriza contradição para fins 

de interposição dos Declaratórios, mas sim a incongruência entre os 

termos do próprio julgado, que impossibilite uma conclusão lógica. 3. 

Embargos conhecidos e rejeitados.” (ED 177/2014, DR. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014) Outrossim, a contradição diz respeito à 

demonstração da existência do contrato, o que não se pode constatar da 

sentença em comento, pois resta comprovada a existência do contrato 

com relação a parte autora. Destarte, não há contradição no ato decisório, 

mas efetiva discordância do embargante quanto ao posicionamento 

adotado na sentença prolatada. Sendo assim, é por meio do meio 

processual adequado que a parte requerida deve buscar a reforma 

pretendida. Ante o exposto, nos termos do artigo 48 da lei n. 9.099/95, 

REJEITO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo dos 

Parecis, 27 de FEVEREIRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-57.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDINA BATISTA PATRICIO (REQUERIDO)

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: 1000446-57.2017.8.11.0050 REQUERENTE: JUNQUEIRA 

MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: GERALDINA 

BATISTA PATRICIO 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 
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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. 11506859 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 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, 15 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, 15 de FEVEREIRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-86.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DAVI BENETTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA PAIXAO (REQUERIDO)

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: 1000112-86.2018.8.11.0050 REQUERENTE: PEDRO DAVI 

BENETTI REQUERIDO: ELIANA PAIXAO Vistos. Trata-se de ação de 

declaração de nulidade de cláusula contratual cumulada com pedido de 

tutela de urgência ajuizada por Pedro Davi Benetti em face de Eliana 

Paixão, ambos devidamente qualificados nos autos. Formada a 

angularidade da relação processual, a parte autora desistiu da ação, 

conforme consta petição constante no Id.: 11951184, afirmando que as 

partes compuseram extrajudicialmente. Decido. Há que se registrar, por 

oportuno, que a desistência da ação, ainda que após regular citação, no 

âmbito do Juizado Especial, independe da anuência do réu, consoante 

enunciado 90 do FONAJE. Isto posto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA 

AÇÃO formulada pela parte autora, nos termos do artigo 485, §5º, do 

Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do 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 do Parecis, 27 de fevereiro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000383-32.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON RIBEIRO DE SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N. A. ELOI - COLCHOES TERAPEUTICOS - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO JUSTINO VIEIRA JUNIOR OAB - SP222892 (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: 1000383-32.2017.8.11.0050 REQUERENTE: EDILSON RIBEIRO 

DE SA REQUERIDO: N. A. ELOI - COLCHOES TERAPEUTICOS - EPP Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. O ponto crucial da presente ação é que o Promovente tem o 

fito de ver-se ressarcido dos prejuízos causados pela Promovida, haja 

vista que efetuou a compra de um COLCHÃO SOFT COM VIBRO, no valor 

de R$ 5.580,00 (cinco mil quinhentos e oitenta reais), conforme faz prova 

o pedido nº 4534, sendo que, após cerca de sete meses de uso, o 

colchão apresentou vício de qualidade. Aduz a parte Promovente, em 

síntese, que após constatar o vício no produto, tentou contatou com a 

promovida, mas restou infrutíferas as tentativas dos valores pagos. Motivo 

pelo qual postula pela restituição dos valores pagos, bem como pela 

condenação da parte reclamada em danos morais. A Promovida, em sede 

de contestação, alegam que a Promovente não faz jus a indenização, nem 

a restituição dos valores pagos, pois não restou comprovado nos autos 

que o produto apresentou os vícios alegados pelo autor. Inicialmente, 

devemos observar que o Promovente não apresentou Impugnação quanto 

aos fatos descritos na peça contestatória. Analisando com acuidade o 

material colacionado nos autos, verifico que, não assiste razão ao 

Promovente. 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. 

(destaquei e negritei). 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. Primeiramente, cumpre-me ressaltar que a NOTA FISCAL 

constante no ID.: 10217746, datada do dia 22/09/2017, perfaz que a 

compra foi realizada há mais de um ano após os vícios apresentados pelo 

produto em questão, além de constar em de terceiros estranho a lide 

processual. Assim, tenho que o Promovente não logrou êxito em 

demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme preconiza o 

Código de Processo Civil: Artigo 373. O ônus da prova incumbe: I – ao 

autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ... 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. Pois bem, de acordo com o meu livre convencimento, observo 

que a maneira mais ajustada para resolução da lide é a IMPROCEDÊNCIA 

do pedido de restituição dos valores pagos pelo Promovente. Outrossim, 

no que tange os danos morais, verifico que não basta o simples 

desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, 

necessitaria 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. Nesse sentido, 

não resta presente o dano moral, diante da falta de nexo de causalidade 

que interligue a Promovida ao dever de indenizar a Promovente, tendo em 

vista o reconhecimento de culpa exclusiva da consumidora. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente RECLAMAÇÃO, com fulcro no 

artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sem custas processuais a teor 

do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo do 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 do Parecis, 27 de fevereiro 

de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000392-91.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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: 1000392-91.2017.8.11.0050 REQUERENTE: JOSEANE DA 

SILVA SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Dispenso 

o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Pois 
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bem. A Promovente alega que possui firmou junto ao Banco Promovido em 

audiência realizada no PROCON MUNICPAL DE CAMPO NOVO DOS 

PARECIS, um acordo entabulado da seguinte forma: uma entrada no valor 

de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais); e quatro parcelas no valor de 

R$ 234,14 (duzentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos), porém 

não vem recebendo em sua residência os boletos para quitação das 

parcelas referente ao acordo. Pugnando ao final, que a Promovida 

disponibilize os boletos de pagamentos das parcelas, abstendo-se de 

aplicar multa e juros. A análise dos documentos acostados na exordial 

permite constatar que por inúmeras vezes o Promovente tentou contato 

com a Promovida para solução do problema de emissão dos boletos, 

inclusive procurou o PROCON MUNICIPAL – FA Nº 

51.002.001.17-0002170, verifico assim que se desincumbiu do ônus 

probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito. As Promovidas 

em sua contestação alega que a Promovente deveria procurar outros 

meios para liquidação dos boletos bancários, pugnando pela 

improcedência da ação. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos 

danos causados ao consumidor, independentemente da existência de 

culpa, em razão da teoria do risco da atividade que desempenha. A 

Promovida não agiu com a cautela necessária para condução dos seus 

serviços, deixou de ser diligente na condução de seus negócios, pois no 

ACORDO FIRMADO COM A PROMOVIDA OS BOLETOS DEVERIAM TER 

SIDO ENTREGUES NA RESIDENCIA DA AUTORA, devendo, portanto, ser 

responsabilizada pelos danos causados, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com o não pagamento dos 

boletos nas datas aprazadas. No que tange ao pagamento de indenização 

por danos morais, é importante esclarecer que a Promovente não 

comprovou ter sofrido qualquer dano corporal ou psicológico por ausência 

do envio dos boletos. Os danos, portanto, cingiram-se às ausência de 

pagamento, ressaltando eu o nome da autora não foi inserido nos órgãos 

de proteção ao crédito. Assim, o caso não ultrapassa o campo do 

dissabor e, destarte, não suscetível a indenização. Portanto, não havendo 

documentos carreados que motive a alteração do convencimento, 

presumido pela legislação processual, é de rigor proceder ao pedido de 

disponibilização dos boletos inerentes ao acordo entabulado. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE, com base no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, a presente demanda, e CONDENO a promovida a entrega 

dos boletos bancários inerentes ao acordo firmado em audiência do 

PROCON MUNICIPAL, sem aplicação de MULTA E/OU JUROS, no prazo de 

10 (dez) sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitando-se ao teto do Juizado. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 

9099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. 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 

FEVEIRO 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 do Parecis, 27 de FEVEREIRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-02.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ RIPPEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTANTINA TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA TAGLIETTI GRIZON OAB - RS95857 (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: 1000385-02.2017.8.11.0050 REQUERENTE: JORGE LUIZ RIPPEL 

REQUERIDO: CONSTANTINA TURISMO LTDA - EPP Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JORGE LUIZ 

RIPPEL, em face de VALTUR – CONSTANTINA TURISMO LTDA, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. Compulsando os autos, vejo que a 

Promovente em sua inicial descreve a situação vivenciada pelo menor 

EMANUEL SIQUEIRA RIPPEL, aduzindo que os danos morais foram 

sofridos pelo menor e não pelo autor da presente ação. Pugna o autor pela 

indenização por danos morais. É vedado, no entanto, o processamento e 

julgamento perante o Juizado Especial Cível, de ações propostas por 

menor impúbere, conforme artigo 8º, caput, e § 1º, inciso I, da Lei 

9.099/95, in verbis: Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído 

por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as 

empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. § 1o 

Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: I – as 

pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas 

jurídicas. Ademais, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial 

que, o dano moral é direito personalíssimo, assim, intransmissíveis nos 

termos do artigo 11 do Código Civil. A respeito do tema: DANOS MORAIS - 

LEGITIMAÇÃO - CARÊNCIA DE AÇÃO RECONHECIDA EX OFFICIO - 

INTRANSMISSIBILIDADE DOS DIREITOS PERSONALÍSSIMOS - EXTINÇÃO 

DO PROCESSO QUANTO AO REFERIDO PEDIDO INDENIZATÓRIO. O pedido 

de reparação a título de danos morais constitui-se em direito 

personalíssimo, sendo infactível sua transmissão, nos termos do art. 11 do 

Código Civil. Hipótese em que o mencionado direito se extinguiu juntamente 

com a morte de seu titular, marido da autora, a qual não possui legitimidade 

ativa para requerer indenização dessa natureza, pois o falecimento 

ocorreu antes de o ofendido ter ajuizado a competente ação para 

reconhecer-lhe tal direito. (TJSC, 2008, AC n. 2004.011615-2) Diante de tal 

fato a parte autora, não é legitimada a figurar no polo ativo da ação. ANTE 

O EXPOSTO, ACOLHO A PRELIMINAR ARGUIDA, e JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, VI do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 

da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do 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 do Parecis, 27 de fevereiro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-42.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BEZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (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: 1000350-42.2017.8.11.0050 REQUERENTE: PATRICIA BEZ 

REQUERIDO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES 

E TURISMO LTDA Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. O ponto crucial da presente ação é 

que a Promovente alega que no dia 12/06/2017 efetuou a compra de duas 

passagens rodoviárias da empresa Promovida saindo de SINOP para 

CAMPO NOVO DOS PARECIS. Aduz que sua bagagem foi extraviada, 

perfazendo um prejuízo o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Pugna ao 

final pelo ressarcimento dos danos materiais, bem como indenização por 

danos morais. A Promovida, em sede de contestação, alega que a 

Promovente não declarou corretamente os supostos bens extraviados e 

seus valores, nem anexou aos autos documentos que atestem que 

declarou no ato do desembarque o extravio das bagagens, não estão 

presentes os requisitos necessários ao dever de indenizar. 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. (destaquei e negritei). Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com 
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mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Promovente deixou 

de ser diligente ao não colacionar aos autos as passagens adquiridas; o 

formulário de comunicação que deveria ter sido efetuado no momento do 

embarque, entre outras provas que são inerentes a parte autora, dever 

este que lhe incumbia. No presente caso, diante da ausência de provas 

colacionadas aos autos, resta patente a excludente de responsabilidade 

do prestador de serviços, conforme prevê o Art. 14, § 3º , inciso II, do 

Código de Defesa do Consumidor, vez que o consumidor não se 

desincumbiu do seu ônus. Inicialmente, devemos observar que a 

Promovente não apresentou Impugnação quanto aos fatos e documentos 

apresentados pela Promovida na peça contestatória. 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. (destaquei e negritei). 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, tenho que o 

Promovente não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu 

direito, conforme preconiza o Código de Processo Civil: Artigo 373. O ônus 

da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 

... 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. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente RECLAMAÇÃO, com fulcro no artigo 487, I do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo do Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do 

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 do Parecis, 27 de fevereiro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-96.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CESAR GUOLLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (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: 1000327-96.2017.8.11.0050 REQUERENTE: VANDERLEI CESAR 

GUOLLO REQUERIDO: UNIVERSO ONLINE S/A Vistos. Dispenso o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. A presente ação 

funda-se na alegação de descontos indevidos realizados no cartão de 

crédito do autor, os quais totalizam o valor de R$ 2.261,49 (dois mil 

duzentos e sessenta e hum reais e quarenta e nove centavos), visa o 

autor a restituição em dobro dos valores descontados; e a condenação do 

reclamado ao pagamento de indenização por danos morais. A análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que os descontados 

realizados mensalmente no cartão de crédito do autor se deu por 

solicitação da requerida, por serviços que o reclamante afirma 

desconhecer. Verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. A Promovida em sua 

contestação alega que o autor contratou os serviços fornecidos, informou 

seus dados bancários e pessoais, bem como sua opção da forma de 

pagamento, pugnando pela improcedência da ação. O ônus de prova 

acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do Autor é da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC: 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. No presente caso, ainda que havendo fraude, não exime a 

empresa da responsabilidade pela reparação dos danos decorrentes da 

prestação de serviço comprovadamente defeituoso, em face da incidência 

da teoria do risco do empreendimento ou risco da atividade profissional, 

que rege as relações de consumo. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, independentemente da 

existência de culpa, em razão da teoria do risco da atividade que 

desempenha. A Promovida não agiu com a cautela necessária para 

condução dos seus serviços, deixou de ser diligente na condução de 

seus negócios, devendo, portanto, ser responsabilizada pelos danos 

causados, pois a falha nas cautelas da empresa cooperou, de forma 

decisiva, para com a ocorrência dos fatos. A Turma Recursal do Estado 

de Mato Grosso, assim já decidiu: EMENTA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 

INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. FATOS MODIFICATIVADOS DO 

DIREITO DO AUTOR NÃO PROVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. Não 

tendo a parte recorrida comprovado que os débitos têm origem em 

contrato firmado pelo requerente, presume-se a fraude. Sentença que 

condenou a recorrente à devolução em dobro do indébito e ao pagamento 

de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00. Deve ser mantida 

a sentença que reconhece a ocorrência do ilícito e fixa os danos morais e 

materiais em consonância com os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Recurso não provido. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 176330420158110006/2016, , Turma Recursal Única, Juiz 

de Direito - Relator NELSON DORIGATTI; Julgado em 23/08/2016, Publicado 

no DJE 23/08/2016) Dos autos extrai-se que a Promovida não se 

desincumbiu de seu ônus, devendo suportar a presunção de 

irregularidade da cobrança perpetrada. Conforme dispõe o artigo 186 do 

Código Civil, temos 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”. No esteio, o art. 927 do 

Código Civil, aduz: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo”. 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). Nesse 

sentido. Demonstrado a relação de causalidade entre a conduta do agente 

e o dano sofrido pela parte Promovente, resta fixar o quantum 

indenizatório. No que pertine ao quantum a ser indenizado, entendo que, 

neste caso, tal valor deve ser fixado analisando-se primordialmente a 

função de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos abalos morais e/ou 

financeiros suportado pela parte Promovente, evitando-se, assim, 

enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte 

Promovida, a fim de coibir práticas dessa natureza. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE, com base no artigo 487, I do Código de Processo 

Civil, a presente demanda, e: A) CONDENO, a parte Promovida a restituir 

em dobro o valor de R$ 2.261,49 (dois mil duzentos e sessenta e hum 

reais e quarenta e nove centavos), inerentes aos descontos efetuados, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e 

correção monetária pelo INPC, a contar da publicação desta sentença. B) 

CONDENO, a parte Promovida ao pagamento de R$ 2.000,00 (DOIS MIL 

REAIS) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), e 

correção monetária pelo INPC a partir da data da publicação desta 

sentença. Sem custas processuais e honorários advocatícios , por não 

serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. 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 do Parecis, 27 

de fevereiro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000326-14.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CESAR GUOLLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSISTMAX TELECOMUNICACOES LTDA - ME (REQUERIDO)
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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: 1000326-14.2017.8.11.0050 REQUERENTE: VANDERLEI CESAR 

GUOLLO REQUERIDO: ASSISTMAX TELECOMUNICACOES LTDA - ME 

Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Em análise dos autos os autos, vê-se que a Promovida, não 

apresentou contestação. O Enunciado 4 dos Juizados Especiais Cíveis de 

Mato Grosso, assim estabelece: “A Contestação será apresentada no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena 

de Revelia”, sendo assim, apresentada fora do prazo a contestação, é 

como se a mesma não tivesse sido apresentada, portanto, DECLARO sua 

revelia, nos termos do artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Pois bem. A 

presente ação funda-se na alegação de descontos indevidos realizados 

no cartão de crédito do autor, os quais totalizam o valor de R$ 897,00 

(oitocentos e noventa e sete reais), visa o autor a restituição em dobro 

dos valores descontados; e a condenação do reclamado ao pagamento de 

indenização por danos morais. A análise dos documentos acostados na 

exordial permite constatar que os descontados realizados mensalmente no 

cartão de crédito do autor se deu por solicitação da requerida, por 

serviços que o reclamante afirma desconhecer, verifico assim que se 

desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu 

direito. No caso em tela, embora a doutrina possibilite ao Magistrado 

entender de forma contrária, não vislumbro dos autos nenhum elemento 

fático ou jurídico a ponto de ensejar produção de provas ou abalar tal 

presunção e, por conseguinte, flexibilizar tais efeitos. Portanto, não 

havendo documentos carreados que motive a alteração do 

convencimento, presumido pela legislação processual, é de rigor proceder 

ao pedido de ressarcimento em dobro do valor de R$ 897,00 (oitocentos e 

noventa e sete reais). No presente caso, ainda que havendo fraude, não 

exime a empresa da responsabilidade pela reparação dos danos 

decorrentes da prestação de serviço comprovadamente defeituoso, em 

face da incidência da teoria do risco do empreendimento ou risco da 

atividade profissional, que rege as relações de consumo. O artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

independentemente da existência de culpa, em razão da teoria do risco da 

atividade que desempenha. A Promovida não agiu com a cautela 

necessária para condução dos seus serviços, deixou de ser diligente na 

condução de seus negócios, devendo, portanto, ser responsabilizada 

pelos danos causados, pois a falha nas cautelas da empresa cooperou, 

de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. Nesse sentido. 

Demonstrado a relação de causalidade entre a conduta do agente e o 

dano sofrido pela parte Promovente, resta fixar o quantum indenizatório. 

No que pertine ao quantum a ser indenizado, entendo que, neste caso, tal 

valor deve ser fixado analisando-se primordialmente a função de 

repreensão de atitudes arbitrárias, além dos abalos morais e/ou 

financeiros suportado pela parte Promovente, evitando-se, assim, 

enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte 

Promovida, a fim de coibir práticas dessa natureza. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE, com base no artigo 487, I do Código de Processo 

Civil, a presente demanda, e: A) CONDENO, a parte Promovida a restituir 

em dobro o valor de R$ 897,00 (oitocentos e noventa e sete reais), 

inerentes aos descontos efetuados, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a 

contar da publicação desta sentença. B) CONDENO, a parte Promovida ao 

pagamento de R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) a título de indenização por 

danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o 

evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a 

partir da data da publicação desta sentença. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios , por não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 

55, da Lei nº 9099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 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 do Parecis, 27 de fevereiro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-95.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DARLENE ZAMBOM DE MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO OAB - MT0011133A (ADVOGADO)

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

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: 1000340-95.2017.8.11.0050 REQUERENTE: DARLENE ZAMBOM 

DE MENDONCA REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA 

Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Em análise dos autos os autos, vê-se que o Promovido, apesar 

de devidamente citada (Id.: 10874887), não compareceu à audiência de 

conciliação e nem apresentou justificativa plausível. Desta forma, não 

tendo sido sequer alegado motivo de força maior ou impedimento 

escusável para a ausência do Promovido na audiência de conciliação, 

DECLARO sua revelia, nos termos do artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Nos 

termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. DO MÉRITO Analisando os autos, DEFIRO a pedido de 

assistência judiciária gratuita, pois presentes os requisitos da lei 1060/50. 

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. O ponto crucial da presente ação é que o Promovente tem o 

fito de ver declarada inexistente o débito no valor de R$ 284,00 (duzentos 

e oitenta e quatro reais) referente ao contrato nº. 172784415; R$ 284,00 

(duzentos e oitenta e quatro reais) referente ao contrato nº 171592087; 

R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais) referente ao contrato nº 

170242106; R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais) referente ao 

contrato nº 169138523; e R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais) 

referente ao contrato nº 168920601, conforme registrado no 

SERASA/SPC, bem como indenização por danos morais. A análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos 

dados do autor com referência a negativação em apreço nos órgãos de 

proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que o 

reclamante afirma desconhecer. Verifico assim que se desincumbiu do 

ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito. A Promovida 

teve a oportunidade de produzir provas para embasar sua defesa, tais 

como documentos que comprovassem a inadimplência da Promovente. O 

ônus de prova acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC: 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. Dos autos extrai-se que a Promovida não 

se desincumbiu de seu ônus, devendo suportar a presunção de 

irregularidade da cobrança perpetrada. No caso em tela, embora a 

doutrina possibilite ao Magistrado entender de forma contrária, não 

vislumbro dos autos nenhum elemento fático ou jurídico a ponto de ensejar 

produção de provas ou abalar tal presunção e, por conseguinte, 

flexibilizar tais efeitos. Portanto, não havendo documentos carreados que 

motive a alteração do convencimento, presumido pela legislação 

processual, é de rigor proceder ao pedido de declaração de inexigibilidade 

da dívida referente no valor de R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro 

reais) referente ao contrato nº. 172784415; R$ 284,00 (duzentos e oitenta 

e quatro reais) referente ao contrato nº 171592087; R$ 284,00 (duzentos 

e oitenta e quatro reais) referente ao contrato nº 170242106; R$ 284,00 

(duzentos e oitenta e quatro reais) referente ao contrato nº 169138523; e 

R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais) referente ao contrato nº 

168920601. Conforme dispõe o artigo 186 do Código Civil, temos que: 

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 
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violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito”. No esteio, o art. 927 do Código Civil, aduz: “Aquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. No que 

tange os danos morais, verifico que o direito também milita em favor do 

Promovente; assim o é porque, ante ao desrespeito ao consumidor que 

experimenta verdadeira via crucis na tentativa de fazer valer seus diretos 

já consagrados por lei, cujas soluções deveriam ser rotineiras entre os 

fornecedores de serviços para com seus consumidores. Demonstrada a 

relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela 

parte Promovente, resta fixar o quantum indenizatório. No que pertine ao 

quantum a ser indenizado, entendo que, neste caso, tal valor deve ser 

fixado analisando-se primordialmente a função de repreensão de atitudes 

arbitrárias, além dos abalos morais e/ou financeiros suportado pela parte 

Promovente, evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a 

condição econômico/social da parte Promovida, a fim de coibir práticas 

dessa natureza. Insta salientar, 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) E, a respeito da razoabilidade da 

condenação, leciona o autor Sérgio Cavalieri Filho: “Razoável é aquilo que 

é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. 

Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia 

que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a 

reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento 

experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, 

as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se 

fizerem presentes.” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de 

Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82). 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. Ademais, é pacífico o entendimento doutrinário e 

jurisprudencial que, em se tratando de dano moral puro, como é o caso em 

tela, não é necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa, o que, a meu ver, restou devidamente caracterizado. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE, com base no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, a presente demanda, e: A) DECLARO inexistente o débito 

no valor de R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais) referente ao 

contrato nº. 172784415; R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais) 

referente ao contrato nº 171592087; R$ 284,00 (duzentos e oitenta e 

quatro reais) referente ao contrato nº 170242106; R$ 284,00 (duzentos e 

oitenta e quatro reais) referente ao contrato nº 169138523; e R$ 284,00 

(duzentos e oitenta e quatro reais) referente ao contrato nº 168920601. B) 

CONDENO, a Promovida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), e correção 

monetária pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. 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 do 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 do Parecis, 27 de fevereiro 

de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000481-17.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo 

nº 1000481-17.2017.8.11.0050 REQUERENTE: ANA LUCIA DOS SANTOS 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. A parte reclamante ajuizou a presente demanda e, devidamente 

intimada, não compareceu a audiência de conciliação. Sendo assim, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução de mérito, em face da ausência da 

parte reclamante à audiência para a qual foi regularmente intimada, nos 

termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, o prazo recursal 

correrá em cartório, independentemente de intimação. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 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 do Parecis, 27 de fevereiro de 2018 . Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000468-18.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCAS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

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: 1000468-18.2017.8.11.0050 REQUERENTE: JOSE LUCAS DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS C/C PEDIDO LIMINAR proposta por JOSE 

LUCAS DO NASCIMENTO em face de VIVO S.A., ambos qualificados nos 

autos em epígrafe. Compulsando os autos, vejo que o Promovente fora 

devidamente intimado para emendar a inicial, o que, até a presente data, 

não o fez. Deste modo, não há nada a fazer senão extinguir o processo 

por inépcia da petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e, 

em consequência JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do 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 do Parecis, 27 

de FEVEREIRO de 2017. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000471-70.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BETANIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000471-70.2017.8.11.0050 REQUERENTE: MARIA BETANIA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Dispenso o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR proposta por 

MARIA BETANIA DA SILVA em face de BACO BRADESCO CARTÕES S.A., 

ambos qualificados nos autos em epígrafe. Compulsando os autos, vejo 

que o Promovente fora devidamente intimado para emendar a inicial, o que, 

até a presente data, não o fez. Deste modo, não há nada a fazer senão 

extinguir o processo por inépcia da petição inicial. Ante o exposto, 

INDEFIRO a petição inicial e, em consequência JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo do Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do 

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 do Parecis, 27 de FEVEREIRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-28.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (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: 1000435-28.2017.8.11.0050 REQUERENTE: TANIA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de ação de INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS ajuizada por TANIA DA SILVA em face de VIVO S.A, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Formada a angularidade da 

relação processual, a parte autora desistiu da ação, conforme consta 

petição constante no Id.: 11552743. Decido. Há que se registrar, por 

oportuno, que a desistência da ação, ainda que após regular citação, no 

âmbito do Juizado Especial, independe da anuência do réu, consoante 

enunciado 90 do FONAJE. Isto posto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA 

AÇÃO formulada pela parte autora, nos termos do artigo 485, §5º, do 

Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do 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 do 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: 1000843-16.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DIAS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para comparecer 

à Audiência de Conciliação designada para o dia 08/05/2018, às 09:20 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: 1000843-16.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DIAS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para comparecer 

à Audiência de Conciliação designada para o dia 08/05/2018, às 09:20 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-60.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA MILANA DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA RODRIGUES VICENTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000368-60.2017.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Emendada a 

inicial (ID 6768798, 6768807, 6768814 – pág. 1 e 2), recebo a inicial eis 

que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 

330, ambos do Novo Código de Processo Civil. Designe-se audiência de 

conciliação, citando-se a parte promovida, e intimem-se ambas as partes 

para comparecer ao ato, mencionando-se inclusive sobre a conveniência 

de que compareçam acompanhados de advogado, bem como acerca da 

advertência de que a ausência do promovente ensejará a extinção do feito 

(art. 51 da Lei 9099/95) e a do promovido revelia, com presunção de 

veracidade dos fatos inicialmente alegados (art. 20 da mesma lei). 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde –MT, 28 de fevereiro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-24.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ERONI TERESINHA BALBINOT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 17/04/2018 

às 15hs40min, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000368-60.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA MILANA DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA RODRIGUES VICENTE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 08/05/2018 

às 09hs40min, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011260-74.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN ANFILOFEV FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA EDUARDA BRITO SALA OAB - MT19200/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGÊNCIA CAMPO VERDE 3037 - BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Certifico que os embargos à execução foram oposto intempestivamente. 

Desse modo, impulsiono o feito a fim de intimar o demandante para dar 

andamento ao feito, requerendo o pedido de penhora on line (BacenJud).

Intimação 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)

 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000395-77.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO RENAN MARTINS DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001203-48.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (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: 1000562-94.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA NAGASAWA PRATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBSON PRATI OAB - MT0013083A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Sentença. Vistos etc. A parte executada, por meio do petitório acostado 

no ID 11071935, traz comprovante de depósito do valor executado. A 

Exequente concordou com o valor depositado e indicou conta para 

expedição do alvará, ID. 11460013 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 Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE O 

ALVARÁ O LEVANTAMENTO DO VALOR. Após, proceda-se às baixas de 

estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Verde, 28 de fevereiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes
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 Cod. Proc.: 55530 Nr: 1540-57.2016.811.0029

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria Conz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Jhennifer Thais de 

Souza Alves - OAB:22184-O - MT, Mariana Marques de Mendonça - 

OAB:16.067/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:8208/MT

 Autos nº. 1540-57.2016.811.0029 (55530)

Vistos, etc.

Recebo os embargos, se no prazo, suspendendo a eficácia do mandado 

inicial (art. 702, Caput, NCPC). Certifique-se.

Intime-se a embargada, na pessoa de seu procurador, para apresentar 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 702, § 5º, do NCPC.)

Com a interposição dos embargos, o rito especial da ação monitória se 

transmuda em procedimento ordinário.

 Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 05 de fevereiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-76.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MARIA BRITO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI LUCIANO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOAO BATISTA MONTEIRO AIRES (REPRESENTADO)

 

Processo nº: 1000145-76.2017.8.11.0029 Visto. Dispensado o relatório em 

face do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. Compulsando os 

autos, verifico que há informação que a parte Ré reconheceu o direito da 

parte Autora, objeto da lide, havendo comportamento processual que 

revela o reconhecimento da parte demandada da procedência do pedido 

formulado na ação. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, letra “a” do Novo 

Código de Processo Civil. Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença 

derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

para que surta seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. 

Canarana, 16 de fevereiro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 69134 Nr: 3904-85.2014.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauritana Souza de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 Diante do exposto, julgo improcedentes os embargos à execução opostos 

pela parte embargante/executada, homologando o cálculo elaborado pela 

parte embargada (fls. 84-86), nos autos da ação principal, no que tange 

aos honorários, e 60 (sessenta) salários mínimos à autora, ante a 

renúncia ao excedente (fls. 29-30), e assim determino:I – a confecção de 

expediente administrativo, a ser remetido à Presidência do e. Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região, para a realização do pagamento da 

quantia em dinheiro equivalente a R$ 56.220,00 (cinquenta e seis mil, 

duzentos e vinte reais), em benefício de Lauritana Souza de Araújo (art. 

535, § 3º, I, do NCPC), expedindo-se a RPV e fazendo-se o pagamento na 

ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito;II – a confecção 

de expediente administrativo, a ser remetido à autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado, para a realização do pagamento da quantia 

em dinheiro equivalente a R$ 5.444,30 (cinco mil, quatrocentos e quarenta 

e quatro reais e trinta centavos), em benefício do advogado (art. 535, § 3º, 

II, do NCPC); o pagamento se dará no prazo máximo de 2 (dois) meses 

mediante depósito junto a Conta Única do Poder Judiciário de Mato Grosso, 

por meio da emissão da respectiva guia.Por conseguinte, julgo extinto com 

resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.Condeno o INSS em honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) do proveito econômico pretendido com a demanda, bem 

como deixo de condená-lo nas custas processuais com base no artigo 8°, 

§1°, da Lei n° 8.620/93. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Em caso de 

interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, 

do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região independentemente de novo despacho.Transitada em 

julgado, translade-se cópia desta sentença e do cálculo homologado ao 

feito principal, expedindo-se as pertinentes requisições de pagamento 

naquele fe i to.Cumpr idas todas as prov idências ac ima, 

arquivem-se.Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 83731 Nr: 2762-75.2016.811.0024

 AÇÃO: Habeas Data->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Daltro Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de Chapada dos Guimarães, 

Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO CÉSAR PEREIRA - 

OAB:20914/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Ante o exposto, CONCEDO a segurança pleiteada para que o Município de 

Chapada dos Guimarães, na pessoa da Prefeita Municipal, forneça os 

documentos requisitados pelo impetrante. Em consequência, julgo extinto o 

processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Sem custas e honorários, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e 

súmula 512 do STF. Estando a presente sujeita ao recurso de ofício, nos 

termos do art. 14, §1º, da Lei n. 12.016, remetam-se, oportunamente, os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado.Publique-se. 

Intimem-se.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 93311 Nr: 2595-24.2017.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO P. PIROZZI REPRESENTAÇÃO 

COMERCIAL, Ricardo Pereira Pirozzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 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.: 91976 Nr: 1947-44.2017.811.0024
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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: PORTOSEG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Sampaio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Oliveira Dutra - 

OAB:OAB/SP 292.207

 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 intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de 

cumprimento de liminar, devendo o depósito da diligência ser realizado por 

meio de Guia de Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso - emissão de guias online - diligência - emissão de guia de 

diligência, e após o pagamento, juntar nos autos o respectivo 

comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74768 Nr: 2300-55.2015.811.0024

 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: ADEVAIR CEVADA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Fundação Professor 

Carlos Augusto Bittencourt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - 

OAB:15914

 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 devolução da correspondência que postou a carta de citação 

do requerido/executado constando "ausente", sendo que já foram 

diversas a tentativas de citação no endereço mencionado, sem èxito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69414 Nr: 156-11.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigues Ferreira Barroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 

OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RODRIGUES FERREIRA BARROSO, Rg: 

2121820-0, Filiação: João Ferreira Barroso e Creusa Marcolina Barroso, 

data de nascimento: 21/08/1993, brasileiro(a), natural de Chapada dos 

Guimarães-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 9236-4187. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos autos do incluso inquérito que no dia 19 de 

novembro de 2014, por volta das 20h00m, em residência situada na Rua 

dos Abacates, n° 472, Bairro São Sbastião, neste muncípio e comarca de 

Chapada dos Guimarães/MT, o dennciado RODRIGUES FERREIRA 

BARROS, vulgo "GORDINHO", impelido por motivo fútil, prevalecendo-se de 

relações domésticas ,e , mediante emprego de violência contra a mulher, 

ofendeu a integridade corporal da vítima TATIANA DE ALMEIDA SIQUEIRA, 

ex companheira do imputado.

Despacho: Vistos, etc. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

ofereceu denúncia em face de RODRIGUES FERREIRA BARROS, pela 

prática dos delitos tipificados nos artigos 129, § 9°, c/c artigo 61, II, ‘a’ e ‘f’, 

e artigo 147, ‘caput’, c/c art. 61, II, ‘f’ do Código Penal, na forma do artigo 

69, ‘caput’, do Código Penal, com as implicações da Lei n° 

11.340/2006.Analisando os autos, em juízo introdutório, verifico que estão 

preenchidos os requisitos indispensáveis para a formalização da 

denúncia, bem como presentes as condições gerais e específicas da 

ação penal.Com efeito, há nos autos prova da materialidade dos crimes 

imputados aos acusados, assim como indícios de autoria, inexistindo 

qualquer razão de rejeição da denúncia (artigo 395 do Código de Processo 

Penal).Como nesta fase é defeso à autoridade judiciária enraizar na 

análise da matéria, sob pena de correr o risco de a decisão se direcionar 

ao mérito da causa e incorrer em tumulto do devido processo legal, 

resolvo receber a denúncia ofertada contra os acusados, dando-os como 

incursos nos artigos nela mencionados.Isto posto, recebo a denúncia 

ofertada contra os acusados.Citem-se os acusados para responderem a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez), conforme preconiza o artigo 

396 do Código de Processo Penal.Na resposta, os acusados poderão 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de oito (8), qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário, com fundamento no artigo 396-A do Código 

de Processo Penal.Não apresentada resposta no prazo legal, ou se o 

acusado, citado, não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la, no prazo de 10 (dez) dias.Apresentada ou não a resposta no 

prazo de 10 (dez) dias, venham-me os autos conclusos.Intimem-se.

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, Alexandre Uelisson 

Santana de Souza, digitei.

Chapada dos Guimarães, 11 de janeiro de 2018

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68030 Nr: 3280-36.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tamires Fatima Borges Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 

OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TAMIRES FATIMA BORGES FERNANDES, 

Cpf: 74911856149, Rg: 2111500-1, Filiação: Serli de Faátima Rauber e 

Antonio Borges Fernandes, data de nascimento: 20/11/1989, brasileiro(a), 

natural de Apiacás-MT, solteiro(a), encarregada de obra, Telefone 65 

9290-6336. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos autos do incluso inquérito policial que no 16 

de agosto de 2014, por volta das 10h30min, Av. Rio da Casca, próximo à 

esquina com a Rua Centro, nesta cidade e comarca de Chapada do 

Guimarães/MT, a denunciada TAMIRES FÁTIMA BORGES FERNANADES, 

na direção do veículo automotor Hyundai Sonata, placa OAV-1463, de cor 

prata, praticou homicídio culposo, causando a morte da vítima ANA 

ROSANA DA CUNHA CHAVES, além de praticar lesão corporal culposa 

contra a vítima JUARILCE CAMPOS ORTIZ.

Despacho: Vistos, etc. I.Havendo nos autos material probatório mínimo e 

potencialmente apto a deflagrar a ‘persecutio criminis’, RECEBO a denúncia 

oferecida pelo Ministério Público contra o(a,s) acusado(a,s), uma vez que 

preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e 

inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo Código. II.Cite(m)-se 

o(a,s) acusado(a,s) para, no prazo de 10 (dez) dias, responder(em) à 

acusação.Advirta o(a,s) denunciado(a,s) de que, em sua resposta, 

poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à(s) sua(s) 

defesa(s), oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (art. 396-A, CPP). O Sr. Oficial de Justiça, 

por ocasião do cumprimento da citação, deverá observar o que determina 
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o Provimento n.º 30/2008-CGJ, indagando o(a,s) acusado(a,s) se ele(s) 

pretende(m) constituir advogado ou deseja(m) que lhe(s) seja nomeado 

defensor público ou dativo para patrocinar a(s) sua(s) defesa(s), caso em 

que deverá(ão) mencionar as razões pelas quais não tem a intenção de 

contratar defensor, devendo tudo ser certificado.III.Não apresentada 

resposta no prazo legal, ou certificada a necessidade de nomeação de 

defensor público, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública da Comarca de 

Chapada dos Guimarães para exercer a defesa do(s) acusado(a,s), 

devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser aberta 

vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta.IV.Indefiro o 

pedido constante no item I da cota ministerial, uma vez que não restou 

comprovada a impossibilidade de fazê-lo, nos termos do item 7.5.1, inciso 

III da CNGC. Defiro os demais pedidos formulados na referida cota. 

V.Cumpra-se o item 7.5.1.IV da CNGC.VI.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, Alexandre Uelisson 

Santana de Souza, digitei.

Chapada dos Guimarães, 11 de janeiro de 2018

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102447 Nr: 720-82.2018.811.0024

 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: GESSE ELIAS ARECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEI CARDOSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCINEI CARDOSO DOS SANTOS, 

Filiação: Lourdes Cardoso dos Santos e Aristides dos Santos, data de 

nascimento: 24/02/1976, natural de Miranda-MS, casado(a), do lar. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O requerente casou-se com a requerida em 1992 e no 

ano seguinte o casal decidiu romper o convívio marital, no entanto não 

ingressaram com a ação de divórcio. Do matrimônio adveio uma filha que 

faleceu com 03 (três) meses de vida. Em 1998 o requerente constituiu 

outra família e agora se vê impedido de se casar com a atual convivente 

por não ter realizado o divórcio com a requerida. Durante a constância do 

casamento NADA foi adquirido, razão que não há bens a dividir.

Despacho/Decisão: VISTOS ETC.RECEBO a petição inicial. Estando a parte 

requerida em local ignorado, inviável a realização de audiência de que 

trata o art. 334 do CPC/2015 visando a autocomposição entre as partes. 

Cite-se a parte requerida, por edital (art. 256, I do CPC/2015), com prazo 

de 20 dias, hipótese em que deverão ser estritamente observados os 

requisitos do art. 257 do CPC/2015. No edital de citação deverá constar as 

advertências à parte requerida de que poderá contestar a presente ação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, e de que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia, caso em que será 

nomeado curador especial para promoção de sua defesa (art. 257, IV, 

CPC/2015).Desde já, caso a parte requerida não manifeste e/ou apresente 

defesa no prazo assinalado (o que deverá ser certificado), com fulcro nos 

arts. 72, II, 257, IV, 671, I todos do CPC/2015 e considerando que a 

Defensoria Pública da Comarca patrocina a parte autora, NOMEIO como 

curador(a) especial da parte requerida o(a) Dr(a). ANA PAULA QUEIROZ 

– OAB/MT 21.165/O, a qual deverá ser intimada para apresentação de 

contestação no prazo legal.Para tanto, fixo 1 (um) URH em favor da 

causídica. Expeça-se a competente certidão.Apresentada contestação 

(arts. 350 e 351 CPC/2015), em sendo o caso, intime-se a parte autora 

para impugnação em 15 dias.Ademais, DEFIRO o pedido de gratuidade de 

justiça à parte autora, o que faço com fundamento no artigo 98 do 

CPC/2015. Cumpra-se expedindo o necessário.

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, MARCOS SOARES DE 

SOUZA , digitei.

Chapada dos Guimarães, 27 de fevereiro de 2018

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84892 Nr: 3272-88.2016.811.0024

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFdM, ABGK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ITAMAR FRANÇA DE MAGALHÃES, Cpf: 

04844099132, Rg: 1911140-1, Filiação: Oscalino Claro de Magalhães e 

Isabel França de Pinhp Magalhães, data de nascimento: 03/10/1991, 

brasileiro(a), natural de Chapada dos Guimarães-MT, solteiro(a), 

estudante, Telefone (66) 8403-9252. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A requerente é bisavó da menor S. G. K. M., nascida 

em 10/06/2015, conforme certidão de nascimento inclusa, estando sob 

seus cuidados atualmente. A infante possui grande vínculo afetivo com 

sua bisavó materna. Em relação ao pai da menor o mesmo nunca esteve 

presente só registrou e pagou um mês a pensão, nunca cumpriu com suas 

obrigações. A requerente está muito preocupada , pois a mãe da menor já 

teve vários problemas, sempre foi muito rebelde e tem medo de que 

aconteça alguma coisa com a menor. Afirma a requerente que possui 

condições como espaço, afeto, carinho e todos os cuidados necessários 

para o desenvolvimento da menor. Desse modo, com a finalidade de 

formalizar a situação de fato, a requerente achou por bem intentar a 

presente ação para obter, judicialmente, a guarda de sua neta e, assim, 

coninuar a fornecê-la todos os cuidados necessários.

Despacho/Decisão: Ante o exposto, presentes os requisitos legais 

autorizadores, defiro a guarda provisória da menor S.G.K. de M. à bisavó 

materna, LUCIA DOSOLINA BONETTI, conforme requerido na inicial. 

Expeça-se o termo de guarda provisória.Dê-se ciência ao Ministério 

Público, para que manifeste no feito. Deixo de designar audiência de 

conciliação, firme no que dispõe o artigo 334, § 4º, II, do Código de 

Processo Civil. Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, inclusive, por edital, o que fica desde já 

autorizado.Processe-se em segredo de justiça, conforme determina o 

artigo 189, II, do Código de Processo Civil.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo e a urgência que o caso requer.

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, Alexandre Uelisson 

Santana de Souza, digitei.

Chapada dos Guimarães, 28 de fevereiro de 2018

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 81928 Nr: 1883-68.2016.811.0024

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Maria de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Empresa de Energia Elétrica S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar a parte apelada via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, juntada 

aos autos, nos termos do art. 1010, § 1.º do NCPC. Após, remeto os autos 

à expedição de documentos, para remessa do mesmo ao Tribunal de 

Justiça, nos termos do art. 1.010 § 3.º.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 88208 Nr: 462-09.2017.811.0024

 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: CORNÉLIO SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE AMORIM DE 

ALMEIDA - OAB:10732

 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 

informação do Perito, de que a parte autora não compareceu à perícia 

médica agendada.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000616-44.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA BARBIERO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI MELO MOREIRA OAB - MT2626/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes do despacho ID nos autos ID 

11510810. Chapada dos Guimarães-MT, 28 de fevereiro de 2018. Luciana 

Marques Gobbi Rozin- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010390-76.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA LECHNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS 

para que regularize a assinatura do acordo entabuladonos presentes 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias para posterior expedição de alvará 

judicial, nos termos da sentença ID 11223039. Chapada dos 

Guimarães-MT, 28 de fevereiro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin- 

Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010269-82.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA OAB - MT0013645A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010269-82.2015.8.11.0024 EXEQUENTE: CESAR 

EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA EXECUTADO: HAVAN LOJAS DE 

DEPARTAMENTOS LTDA Vistos etc. Considerando que para o CNPJ 

apresentado, não há relacionamento financeiro, conforme extrato do 

sistema BACENJUD, intime-se o exequente para apresentar o CNPJ da 

empresa matriz, em 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000461-07.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PONCE DAS NEVES (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)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000461-07.2017.8.11.0024 REQUERENTE: DANIEL PONCE 

DAS NEVES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Na forma 

do art. 99, §2º do CPC, intime-se a recorrente, na pessoa de seu patrono, 

para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, traga aos autos documentos 

hábeis a comprovar a hipossuficiência, quais sejam: última declaração de 

imposto de renda; cópia da CTPS com a última anotação salarial; cópia do 

último holerite/contracheque, sob pena de indeferimento do benefício. 

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010181-44.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA CRISTINA SOARES REGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010181-44.2015.8.11.0024 REQUERENTE: LUANA 

CRISTINA SOARES REGO REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

Vistos etc. Na forma do art. 99, §2º do CPC, intime-se a recorrente, na 

pessoa de seu patrono, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, traga 

aos autos documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência, quais 

sejam: última declaração de imposto de renda; cópia da CTPS com a última 

anotação salarial; cópia do último holerite/contracheque, sob pena de 
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indeferimento do benefício. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010207-42.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR CORREA DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

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 DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010207-42.2015.8.11.0024 REQUERENTE: NADIR 

CORREA DOURADO REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Na 

forma do art. 99, §2º do CPC, intime-se a recorrente, na pessoa de seu 

patrono, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, traga aos autos 

documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência, quais sejam: última 

declaração de imposto de renda; cópia da CTPS com a última anotação 

salarial; cópia do último holerite/contracheque, sob pena de indeferimento 

do benefício. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me 

conclusos. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000601-41.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (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)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000601-41.2017.8.11.0024 REQUERENTE: NEUZA 

FERREIRA REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos etc. 

Na forma do art. 99, §2º do CPC, intime-se a recorrente, na pessoa de seu 

patrono, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, traga aos autos 

documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência, quais sejam: última 

declaração de imposto de renda; cópia da CTPS com a última anotação 

salarial; cópia do último holerite/contracheque, sob pena de indeferimento 

do benefício. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me 

conclusos. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-72.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (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 DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000004-72.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ADRIANE 

PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos 

etc. Na forma do art. 99, §2º do CPC, intime-se a recorrente, na pessoa de 

seu patrono, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, traga aos autos 

documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência, quais sejam: última 

declaração de imposto de renda; cópia da CTPS com a última anotação 

salarial; cópia do último holerite/contracheque, sob pena de indeferimento 

do benefício. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me 

conclusos. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010772-74.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JESSILA DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT0010868A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE :Intimação da advogado da parte promovida , da Audiência de 

Conciliação designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA 

GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 01/05/2018 Hora: 

13:30 , devendo comparecer acompanhado de sua constituinte. Chapada 

dos Guimarães-MT, 28 de fevereiro de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010463-19.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELEUZA DAMIAO (EXECUTADO)

DROGARIA SANTA RITA DE CASSIA LTDA - ME (EXECUTADO)

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 8010463-19.2014.8.11.0024 EXEQUENTE: ANDRE GONCALVES 

MELADO EXECUTADO: DROGARIA SANTA RITA DE CASSIA LTDA - ME, 

ELEUZA DAMIAO Vistos etc. O exequente requereu a desconstituição da 

personalidade jurídica do executado, e a realização de bloqueio de valores 

por meio de BACENJUD e de veículos via RENAJUD sobre os bens dos 

sócios. Pois bem, a desconstituição da personalidade jurídica vem 

disposta no art. 50 do Código Civil, onde dispõe: “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 e obrigações sejam estendidos aos 

bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”. 

Sendo assim, observo que o pedido em apreço não preencheu os 

requisitos dispostos no art. 50 e 1.123 do Código Civil, bastante a ensejar 

a desconstituição da personalidade jurídica da empresa. Do mesmo modo, 

o pedido do exequente é baseado na idéia de que o executado não 

cumpriu com pagamento da demanda e que os sócios e representantes 

legais responde pela presente execução, o que não justifica o pedido. 

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - 

REQUISITOS. 1 - A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 

DA EMPRESA, NOS TERMOS DO ARTIGO 50, DO ATUAL CÓDIGO CIVIL, 

EXIGE A COMPROVAÇÃO DE DOIS REQUISITOS: O DESVIO DE 

FINALIDADE OU A CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE A PESSOA JURÍDICA 

E SEUS SÓCIOS. 2 - NÃO SENDO CONTUNDENTES AS PROVAS 

APRESENTADAS, NÃO SE PODE CONCEDER A MEDIDA. 3 - RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Não havendo comprovação de nenhum dos 

requisitos previsto no art. 50, do Código Civil, não há falar-se em 
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desconstituição de personalidade jurídica. (Número 44248 Ano: 2008, 

Magistrado: DR. Alexandre Elias Filho). Ressalto que o exequente não 

carreou para os autos documentos justificadores da responsabilidade das 

pessoas físicas dos sócios para com a dívida ora executada, sequer 

consta nos autos cópia do contrato social a fim de se averiguar a cota de 

responsabilidade de cada sócio bem como os responsáveis pela 

administração da sociedade. O fato é que o Autor deve apresentar aos 

indícios mínimos que imputem conduta dolosa ou culposa, com violação da 

lei ou do contrato social. Nesse sentido, já se pronunciou o Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

EXECUÇÃO DE SENTENÇA - PRELIMINAR - DESCUMPRIMENTO DO ART. 

526 CPC - REJEITADA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA - REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS 

- RECURSO IMPROVIDO. Com efeito, a desconsideração da personalidade 

jurídica, instituto que com o novo Código Civil passou a ser abrangido pelo 

direito comum, constitui exceção à regra da independência patrimonial 

entre a figura da pessoa jurídica e a dos seus sócios, da qual decorre que 

os bens desta é que respondem por seus débitos, devendo, para sua 

constatação, a verificação de que a independência financeira da pessoa 

jurídica está servindo à perpetuação de fraudes, violação da lei ou coisa 

semelhante. Número: 39984/2010; Data de Julgamento: 16-6-2010; 

Magistrado DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS –TJMT.” Por 

fim, não restando demonstrados os requisitos, o pedido de 

desconstituição da personalidade jurídica merece ser INDEFERIDO. 

Intime-se o exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que 

entender de direito. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000668-06.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLE FRANCA DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

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 1000668-06.2017.8.11.0024 REQUERENTE: GABRIELLE FRANCA DE 

FARIAS REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos etc. I. Recebo o 

recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 

da LJE). II. Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. III. 

Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os 

cumprimentos deste juízo. IV. Intimem-se. Cumpra-se. 26 de fevereiro de 

2018

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010686-35.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERMINA CANDIDA DA VEIGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0009764S-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 DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010686-35.2015.8.11.0024 REQUERENTE: GUILHERMINA CANDIDA DA 

VEIGA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. I. Recebo o recurso interposto, no efeito 

devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). II. Observo que as 

contrarrazões já foram apresentadas. III. Remetam-se os autos à e. Turma 

Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. IV. Intimem-se. 

Cumpra-se. 26 de fevereiro de 2018

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010465-52.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARTINS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT0007635A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE PAULO DO NASCIMENTO COSTA OAB - MS0013707A 

(ADVOGADO)

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 DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010465-52.2015.8.11.0024 REQUERENTE: JOAO MARTINS FILHO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. I. Recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez 

que tempestivo (art. 42 da LJE). II. Observo que o prazo para as 

contrarrazões transcorreu "in albis". III. Com ou sem resposta das 

contrarrazões, remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, 

com os cumprimentos deste juízo. IV. Intimem-se. Cumpra-se. 26 de 

fevereiro de 2018

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-82.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DA SILVA (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:

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 DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000262-82.2017.8.11.0024 REQUERENTE: VANDERLEI DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. I. Recebo o recurso 

interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). II. 

Defiro a gratuidade de justiça, uma vez que presentes os requisitos. III. 

Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. IV. Remetam-se os 

autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste 

juízo. V. Intimem-se. Cumpra-se. 26 de fevereiro de 2018

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000543-38.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MARCOS FERREIRA DE REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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 DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000543-38.2017.8.11.0024 REQUERENTE: JEAN MARCOS FERREIRA 

DE REZENDE REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. I. Recebo 

o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 

da LJE). II. Defiro a gratuidade de justiça, uma vez que presentes os 

requisitos. III. Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. IV. 

Com ou sem resposta das contrarrazões, remetam-se os autos à e. Turma 
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Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. V. Intimem-se. 

Cumpra-se. 26 de fevereiro de 2018

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-41.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADINEI PEDROSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000116-41.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ADINEI PEDROSO DOS 

SANTOS REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos etc. A parte 

promovente interpôs recurso 1º de fevereiro de 2018 (id 11510995) e 

pleiteou a concessão de justiça gratuita, sem, contudo, anexar aos autos 

documentos que efetivamente demonstrem sua hipossuficiência. Ocorre 

que a gratuidade de justiça é exceção no ordenamento jurídico e deve ser 

avaliada conforme os requisitos do caso em concreto. Considerando a 

ausência de documentos que comprovem a hipossuficiência, o 

indeferimento é medida de rigor. Assim, não há nos autos documentos 

suficientes para demonstrar que o autor faz jus a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, ou seja, sequer declaração de 

hipossuficiência, tampouco outros documentos que corroborem a referida 

declaração (declaração de imposto de renda; cópia de CTPS/holerite). 

Neste sentido: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA 

GRATUITA. INDEFERIMENTO MEDIANTE PRÉVIA OPORTUNIZAÇÃO À 

PARTE PARA COMPROVAÇÃO DE SUAS ALEGAÇÕES. POSSIBILIDADE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1) Não se convencendo o magistrado da 

situação de miserabilidade da parte, deverá lhe oportunizar a prova de sua 

hipossuficiência financeira. 2) A parte que pleiteia os benefícios da Justiça 

Gratuita e não apresenta documentos comprobatórios de sua condição, a 

despeito de intimada para tal, não faz jus à justiça gratuita. (TJ-MG - 

Agravo Interno Cv : AGT 10074140013348002 MG – 11ª Câmara Cível – 

Relator Des. Marcos Lincoln – Julgamento: 22 de Março de 2017)” 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRA QUE 

INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

FORMULADO PELA AUTORA, ORA AGRAVANTE, FACULTANDO-LHE 

RECOLHER AO FINAL DO FEITO. PLEITO DA AGRAVANTE NA DIRETIVA 

DE IMEDIATA REFORMA DO DECISÓRIO AGRAVADO. CONDIÇÕES DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA PODE SER CONCEDIDO À PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, 

DESDE QUE COMPROVADA A NECESSIDADE DA BENESSE. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO IMPROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. (TJ-BA 

- Agravo de Instrumento 0012174-70.2016.8.05.0000 – 4ª Câmara Cível - 

Relator: João Augusto Alves de Oliveira Pinto – Publicado em: 05/10/2016)” 

Diante do exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita. Nos termos do 

enunciado nº 115 do FONAJE, concedo aos autores o prazo de 48 

(quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-05.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR REIS DE CASTRO (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)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000196-05.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ADEVAIR REIS DE CASTRO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. I. Recebo o recurso 

interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). II. 

Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. III. Remetam-se os 

autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste 

juízo. IV. Intimem-se. Cumpra-se. 26 de fevereiro de 2018

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010341-35.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NILCEIA DA SILVA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

TAIRONE CONDE COSTA JUNIOR OAB - MT0021247A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

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 8010341-35.2016.8.11.0024 REQUERENTE: NILCEIA DA SILVA FREITAS 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos etc. I. Recebo o 

recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 

da LJE). II. Defiro a gratuidade de justiça, uma vez que presentes os 

requisitos. III. Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. IV. 

Com ou sem resposta das contrarrazões, remetam-se os autos à e. Turma 

Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. V. Intimem-se. 

Cumpra-se. 26 de fevereiro de 2018

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000484-50.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDEMAR CRISTIANE DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000484-50.2017.8.11.0024 REQUERENTE: LEIDEMAR CRISTIANE DAS 

NEVES REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. A parte 

promovente interpôs recurso e pleiteou a concessão de justiça gratuita, 

sem, contudo, anexar aos autos documentos LEGÍVEIS E COMPLETOS que 

efetivamente demonstrem sua hipossuficiência. Ocorre que a gratuidade 

de justiça é exceção no ordenamento jurídico e deve ser avaliada 

conforme os requisitos do caso em concreto. Considerando a ausência de 

documentos que comprovem a hipossuficiência, o indeferimento é medida 

de rigor. Assim, não há nos autos documentos suficientes para 

demonstrar que o autor faz jus a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Neste sentido: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA 

GRATUITA. INDEFERIMENTO MEDIANTE PRÉVIA OPORTUNIZAÇÃO À 

PARTE PARA COMPROVAÇÃO DE SUAS ALEGAÇÕES. POSSIBILIDADE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1) Não se convencendo o magistrado da 

situação de miserabilidade da parte, deverá lhe oportunizar a prova de sua 

hipossuficiência financeira. 2) A parte que pleiteia os benefícios da Justiça 

Gratuita e não apresenta documentos comprobatórios de sua condição, a 

despeito de intimada para tal, não faz jus à justiça gratuita. (TJ-MG - 

Agravo Interno Cv : AGT 10074140013348002 MG – 11ª Câmara Cível – 

Relator Des. Marcos Lincoln – Julgamento: 22 de Março de 2017)” 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRA QUE 

INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

FORMULADO PELA AUTORA, ORA AGRAVANTE, FACULTANDO-LHE 

RECOLHER AO FINAL DO FEITO. PLEITO DA AGRAVANTE NA DIRETIVA 
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DE IMEDIATA REFORMA DO DECISÓRIO AGRAVADO. CONDIÇÕES DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA PODE SER CONCEDIDO À PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, 

DESDE QUE COMPROVADA A NECESSIDADE DA BENESSE. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO IMPROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. (TJ-BA 

- Agravo de Instrumento 0012174-70.2016.8.05.0000 – 4ª Câmara Cível - 

Relator: João Augusto Alves de Oliveira Pinto – Publicado em: 05/10/2016)” 

Diante do exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita. Nos termos do 

enunciado nº 115 do FONAJE, concedo ao autor o prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas para recolhimento do preparo. Intimem-se. 26 de fevereiro de 

2018

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-06.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE 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 DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000280-06.2017.8.11.0024 REQUERENTE: JÚLIA JANE BRANDÃO 

MARTINS GARCIA REQUERIDO: CALCENTER - CALCADOS 

CENTRO-OESTE LTDA, CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA Vistos etc. I. Recebo o recurso interposto, no efeito 

devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). II. Observo que as 

contrarrazões já foram apresentadas. III. Remetam-se os autos à e. Turma 

Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. IV. Intimem-se. 

Cumpra-se. 26 de fevereiro de 2018

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-04.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA MARIA SIQUEIRA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010011-04.2017.8.11.0024 REQUERENTE: LUIZA MARIA SIQUEIRA DA 

CONCEICAO REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. A parte promovente interpôs 

recurso e não juntou comprovante de preparo, tampouco documentos 

mínimos que comprovasse a necessidade de assistência judiciária gratuita 

(declaração de hipossuficiência, declaração de imposto de renda, cópia 

da CTPS), motivo por que foi indeferida na sentença. O artigo 41, § 1º da 

Lei 9.099/95, dispõe que: “Art. 41. O recurso será interposto no prazo de 

10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da 

qual constarão as razões e o pedido do recorrente. § 1.º O preparo será 

feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas 

seguintes à interposição, sob pena de deserção;” Constata-se que a parte 

recorrente não atendeu o prazo previsto no dispositivo legal supra 

mencionado, portanto, declaro deserto o recurso interposto. Certifique-se 

o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se o processo com as 

baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. 26 

de fevereiro de 2018

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-69.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA DA CRUZ ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000140-69.2017.8.11.0024 REQUERENTE: TANIA DA CRUZ ALMEIDA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. I. Recebo o recurso interposto, no 

efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). II. Observo que 

as contrarrazões já foram apresentadas. III. Com ou sem resposta das 

contrarrazões, remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, 

com os cumprimentos deste juízo. IV. Intimem-se. Cumpra-se. 26 de 

fevereiro de 2018

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-63.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

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 1000121-63.2017.8.11.0024 REQUERENTE: MANOEL ANTONIO 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos etc. I. Recebo o recurso interposto, no efeito 

devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). II. Observo que as 

contrarrazões já foram apresentadas. III. Com ou sem resposta das 

contrarrazões, remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, 

com os cumprimentos deste juízo. IV. Intimem-se. Cumpra-se. 26 de 

fevereiro de 2018

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 153028

Numeração Única: -

Unidade de origem: Colíder

Tipo de ação: Pré-Processual

Requerente: ORIOSVALDO COELHO SOARES

Advogado(s): -

Requerido: DENILSON MARTINS DE SOUZA e ISAURA JANICE RESMINI 

MARTINS

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 Colíder 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: Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, s/nº, Quadra 16, Setor 

Leste, Residencial Everest, Bairro Jardim Vânia
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SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 153033

Numeração Única: -

Unidade de origem: Colíder

Tipo de ação: Pré-Processual

Requerente: ELIENAI DIAS

SILESIA MOREIRA DA COSTA

Advogado(s): -

Requerido: ESTE JUIZO

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 Colíder para participar(em) da sessão de 

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

Data: 05/03/2018 às 14:05

Endereço: Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, s/nº, Quadra 16, Setor 

Leste, Residencial Everest, Bairro Jardim Vânia

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000262-93.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SINSPUMCOL SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO DE COLIDER 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CILSO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0020430A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000262-93.2018.8.11.0009 AUTOR: 

SINSPUMCOL SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO DE COLIDER RÉU: 

MUNICIPIO DE COLIDER Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

requerente não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade 

da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “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: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópias do 

extrato de movimentação de conta bancária da pessoa jurídica nos últimos 

03 (três) meses, balanço contábil atualizado indicando o ativo e passivo, 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPJ) ou demonstração de 

bens penhorados em processo de execução, a fim de se aferir eventual 

hipossuficiência, o que impede, por ora, a análise do pedido de liminar. 

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a 

parte autora promover o recolhimento das custas processuais no prazo 

acima assinalado. De outro lado, verifica-se que a petição inicial não 

atendeu ao disposto no art. 292, do Novo Código de Processo Civil, pois 

que o(s) demandante(s) atribuiu(íram) o valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais) à causa, sendo que há disposição de pagamento de 10% (dez por 

cento) sobre a base de cálculo dos adicionais de insalubridade e 

periculosidade de todos os servidores municipais nos últimos 05 (cinco) 

anos. Assim, intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, retificando o 

valor da causa nos termos do art. 292, “caput” e incisos, do NCPC. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 27 de fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000262-93.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SINSPUMCOL SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO DE COLIDER 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CILSO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0020430A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000262-93.2018.8.11.0009 AUTOR: 

SINSPUMCOL SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO DE COLIDER RÉU: 

MUNICIPIO DE COLIDER Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

requerente não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade 

da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “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: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópias do 

extrato de movimentação de conta bancária da pessoa jurídica nos últimos 

03 (três) meses, balanço contábil atualizado indicando o ativo e passivo, 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPJ) ou demonstração de 

bens penhorados em processo de execução, a fim de se aferir eventual 

hipossuficiência, o que impede, por ora, a análise do pedido de liminar. 

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a 

parte autora promover o recolhimento das custas processuais no prazo 

acima assinalado. De outro lado, verifica-se que a petição inicial não 

atendeu ao disposto no art. 292, do Novo Código de Processo Civil, pois 

que o(s) demandante(s) atribuiu(íram) o valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais) à causa, sendo que há disposição de pagamento de 10% (dez por 

cento) sobre a base de cálculo dos adicionais de insalubridade e 

periculosidade de todos os servidores municipais nos últimos 05 (cinco) 

anos. Assim, intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, retificando o 

valor da causa nos termos do art. 292, “caput” e incisos, do NCPC. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 27 de fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001489-55.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA BARBOSA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA OAB - MT6015/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos 

autos e conforme data agendada pelo perito, (re)designo perícia médica 

para o dia 12 DE MARÇO DE 2018, às 12hs00min., a ser realizada pelo Dr. 

Ulisses Antônio lemes do Prado, nas dependências da sede do FÓRUM de 

colíder-MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial Everest, 

Setor Leste, Jardim Vânia). Ante a certidão. retro, e autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso vi e § 

7º, art. 701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO o advogado da parte autora da 

referida perícia, via DJE; EXPEDINDO mandado de intimação do 

médico-perito nomeado, ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOS 

PELAS PARTES, bem como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no 
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local, data e hora designados, advertindo-os que deverão portar os 

documentos pessoais; e EXPEDINDO comunicação a procuradoria do 

INSS, cientificando da perícia designada, na forma que estabelece o 

convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Colider/MT, 28/03/2018 PATRÍCIA 

NOVAES COSTA DOMINGUEZ ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001639-36.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE MORGANA DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos 

autos e conforme data agendada pelo perito, (re)designo perícia médica 

para o dia 12 DE MARÇO DE 2018, às 12hs00min., a ser realizada pelo Dr. 

Ulisses Antônio lemes do Prado, nas dependências da sede do FÓRUM de 

colíder-MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial Everest, 

Setor Leste, Jardim Vânia). Ante a certidão. retro, e autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso vi e § 

7º, art. 701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO o advogado da parte autora da 

referida perícia, via DJE; EXPEDINDO mandado de intimação do 

médico-perito nomeado, ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOS 

PELAS PARTES, bem como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no 

local, data e hora designados, advertindo-os que deverão portar os 

documentos pessoais; e EXPEDINDO comunicação a procuradoria do 

INSS, cientificando da perícia designada, na forma que estabelece o 

convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Colider/MT, 28/03/2018 PATRÍCIA 

NOVAES COSTA DOMINGUEZ ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000013-79.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AURIA DRUZIAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos 

autos e conforme data agendada pelo perito, (re)designo perícia médica 

para o dia 12 DE MARÇO DE 2018, às 12hs00min., a ser realizada pelo Dr. 

Ulisses Antônio lemes do Prado, nas dependências da sede do FÓRUM de 

colíder-MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial Everest, 

Setor Leste, Jardim Vânia). Ante a certidão. retro, e autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso vi e § 

7º, art. 701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO o advogado da parte autora da 

referida perícia, via DJE; EXPEDINDO mandado de intimação do 

médico-perito nomeado, ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOS 

PELAS PARTES, bem como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no 

local, data e hora designados, advertindo-os que deverão portar os 

documentos pessoais; e EXPEDINDO comunicação a procuradoria do 

INSS, cientificando da perícia designada, na forma que estabelece o 

convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Colider/MT, 28/03/2018 PATRÍCIA 

NOVAES COSTA DOMINGUEZ ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000260-60.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

KEIDSON DE ALBUQUERQUE VOLPATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos 

autos e conforme data agendada pelo perito, (re)designo perícia médica 

para o dia 12 DE MARÇO DE 2018, às 12hs00min., a ser realizada pelo Dr. 

Ulisses Antônio lemes do Prado, nas dependências da sede do FÓRUM de 

colíder-MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial Everest, 

Setor Leste, Jardim Vânia). Ante a certidão. retro, e autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso vi e § 

7º, art. 701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO o advogado da parte autora da 

referida perícia, via DJE; EXPEDINDO mandado de intimação do 

médico-perito nomeado, ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOS 

PELAS PARTES, bem como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no 

local, data e hora designados, advertindo-os que deverão portar os 

documentos pessoais; e EXPEDINDO comunicação a procuradoria do 

INSS, cientificando da perícia designada, na forma que estabelece o 

convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Colider/MT, 28/03/2018 PATRÍCIA 

NOVAES COSTA DOMINGUEZ ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000005-05.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SEZAR DA SILVA (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)

 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos 

autos e conforme data agendada pelo perito, (re)designo perícia médica 

para o dia 12 DE MARÇO DE 2018, às 12hs00min., a ser realizada pelo Dr. 

Ulisses Antônio lemes do Prado, nas dependências da sede do FÓRUM de 

colíder-MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial Everest, 

Setor Leste, Jardim Vânia). Ante a certidão. retro, e autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso vi e § 

7º, art. 701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO o advogado da parte autora da 

referida perícia, via DJE; EXPEDINDO mandado de intimação do 

médico-perito nomeado, ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOS 

PELAS PARTES, bem como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no 

local, data e hora designados, advertindo-os que deverão portar os 

documentos pessoais; e EXPEDINDO comunicação a procuradoria do 

INSS, cientificando da perícia designada, na forma que estabelece o 

convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Colider/MT, 28/03/2018 PATRÍCIA 

NOVAES COSTA DOMINGUEZ ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000486-02.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO PRUDENTE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos 

autos e conforme data agendada pelo perito, (re)designo perícia médica 

para o dia 12 DE MARÇO DE 2018, às 12hs00min., a ser realizada pelo Dr. 

Ulisses Antônio lemes do Prado, nas dependências da sede do FÓRUM de 

colíder-MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial Everest, 

Setor Leste, Jardim Vânia). Ante a certidão. retro, e autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso vi e § 

7º, art. 701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO o advogado da parte autora da 

referida perícia, via DJE; EXPEDINDO mandado de intimação do 

médico-perito nomeado, ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOS 
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PELAS PARTES, bem como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no 

local, data e hora designados, advertindo-os que deverão portar os 

documentos pessoais; e EXPEDINDO comunicação a procuradoria do 

INSS, cientificando da perícia designada, na forma que estabelece o 

convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Colider/MT, 28/03/2018 PATRÍCIA 

NOVAES COSTA DOMINGUEZ ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000486-02.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO PRUDENTE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

MANDADO DE INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) de 

Direito Dr. Fernando Kendi Ishikawa Dados do Processo: Processo: 

1000486-02.2016.8.11.0009; Valor causa: R$ 10.560,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Parte Autora: AUTOR: 

DIONISIO PRUDENTE DE SOUZA Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL . Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) Nome: DIONISIO 

PRUDENTE DE SOUZA Endereço: Rua Crixás, 668, Jardim Alegre, COLÍDER 

- MT - CEP: 78500-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

REQUERENTE, acima qualificada, para comparecer a perícia designada, 

conforme dados abaixo. DADOS DA PERÍCIA: Perícia a ser realizada no dia 

12 DE MARÇO DE 2018, às 12H, no seguinte endereço: FÓRUM de 

colíder-MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial Everest, 

Setor Leste, Jardim Vânia). Dados do Perito: DR. ULISSES ANTÔNIO 

LEMES DO PRADO OBSERVAÇÃO: Na perícia designada, a parte deverá 

apresentar ao Perito todos os exames e laudos que possuir. Colider, 28 de 

fevereiro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciária SEDE DO 1ª VARA DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AV. JUIZ 

VLADIMIR APARECIDO BAPTISTA, S/N, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002142-57.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALVES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO)

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1002142-57.2017.8.11.0009 AUTOR: 

LEONARDO ALVES FERREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL 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 de aposentadoria por idade 

rural ajuizada por LEONARDO ALVES FERREIRA 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 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 14h10min, 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 
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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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002097-53.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CORREA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (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: 1002097-53.2017.8.11.0009 AUTOR: 

APARECIDA CORREA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL ajuizada por APARECIDA CORREA DA 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 devidamente emendada 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 24/04/2018, 

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 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. Cumpra-se, expedindo o necessário. Colíder/MT, 19 

de janeiro de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002197-08.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MARTINS CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(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: 1002197-08.2017.8.11.0009 AUTOR: 

MARIA APARECIDA MARTINS CARDOSO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA 

POR IDADE RURAL ajuizada por MARIA APARECIDA MARTINS CARDOSO, 

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 devidamente 

emendada 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 24/04/2018, 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. Colíder/MT, 19 de janeiro de 2018. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002092-31.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE DINARTI DA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1002092-31.2017.8.11.0009 AUTOR: 

IVONE DINARTI DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL ajuizada por IVONE DINARTI DA 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 devidamente emendada 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 24/04/2018, às 14h10min. Por sua 

vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a 

parte requerente para se manifestar no prazo legal. Sem prejuízo, DEFIRO 
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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, 02 de fevereiro de 

2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002095-83.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA MOREIRA MARTINS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1002095-83.2017.8.11.0009 AUTOR: 

MARIA ANTONIA MOREIRA MARTINS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA 

POR IDADE RURAL ajuizada por MARIA ANTÔNIA MOREIRA MARTINS, 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 devidamente 

emendada 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 24/04/2018, 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, 02 de fevereiro de 

2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000426-92.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DUTRA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SINOP/MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1000426-92.2017.8.11.0009 AUTOR: 

ADILSON DUTRA RODRIGUES RÉU: GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM 

SINOP/MT, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos em 

correição. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL 

ajuizada por ADILSON DUTRA RODRIGUES, 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 devidamente emendada 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 17/04/2018, 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, 08 de dezembro de 

2017. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000275-92.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA YAGUCHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado Mato Grosso (RÉU)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER-MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1000275-92.2018.8.11.0009 AUTOR: 

PATRICIA YAGUCHI RÉU: ESTADO MATO GROSSO, PREFEITURA 

MUNICIPAL DE COLIDER-MT Vistos etc. Trata-se de Ação de Obrigação de 

fazer ajuizada por PATRICIA YAGUCHI, em face do Estado de Mato 

Grosso e do Município de Colíder/MT, devidamente qualificados. Pediu 

antecipação de tutela para obrigar os requeridos a providenciar 

imediatamente tratamento medicamentoso, bem como, as demais 

providencias necessárias ao restabelecimento da sua saúde. É o relatório. 

DECIDO. A Lei 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da 

Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios 

e dos Municípios, menciona em seu art. 2º que “É de competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos”. De rigor, de acordo com art. 2.º, § 4.º, da Lei n.º 12.153/2009, 

“no foro onde estiver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública, a 

sua competência é absoluta”. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, através da Resolução n. 004/2014/TP, uniformizou os 

procedimentos atinentes à Lei 12.153/2009 no âmbito do Poder Judiciário 

deste Estado. O art. 1º da Resolução 004/2014/TP estabelece que as 

ações referentes à Lei Federal n. 12.153/2009, serão processadas, 
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conciliadas, julgadas e executadas nos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados; ou nos 

Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em 

funcionamento. Convém acentuar que o autor atribuiu ao valor da causa à 

monta de R$ 20.000,00. Valor este inferior ao limite de 60 salários-mínimos, 

de alçada do JEFP. Ante o exposto, declaro este Juízo incompetente para 

processar e julgar a causa. Por conseguinte, declino a competência em 

favor do Juizado Especial desta comarca, para onde deverão ser 

REMETIDOS os autos em epígrafe. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 22 

de fevereiro de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010598-42.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GIGA BYTE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIRTUAL BRASIL ON LINEX LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010598-42.2015.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: GIGA BYTE 

PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Parte Ré: 

EXECUTADO: VIRTUAL BRASIL ON LINEX LTDA - EPP . FINALIDADE: 

Intimar a parte exequente, através do (a) Defensor (a)/Advogado(a), da 

Decisão/despacho judicial cujo teor se lê no id – 11090978, bem como, do 

espelho de penhora id – 11970944 e seguintes, para manifestar o que for 

de seu interesse em 10 dias. Colíder, 28 de fevereiro de 2018. Ana Maria 

Guimarães Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002171-10.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA NUNES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

RIGLEIA NUNES VILAS BOAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROC. 1002171-10.2017.811.0009 - pje 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) constituído(a) nos autos para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 20 de Março 

de 2018 às 17hs00, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Antonia V. da Costa Nunis Técnica 

Judicial 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: 8010444-87.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIZONI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI DA COSTA PINA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010444-87.2016.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: ALEXANDRE 

GIZONI DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: VALDECI DA COSTA PINA . 

Finalidade: Intimar a parte requerida, atavés do advogado(a), por todo o 

teor da Certidão de id- 1197740. Colíder, 28/02/2018. Ana Maria Guimarães 

Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000398-90.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CELCIDIA LIMA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1000398-90.2018.8.11.0009 AUTOR: CELCIDIA LIMA DE OLIVEIRA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE COLIDER Vistos. Cumpra-se a 

sentença prolatada. Às providências. Colíder, 28 de fevereiro de 2018.

Comarca de Comodoro

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000267-38.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO HENRIQUE DOS SANTOS MORESCHI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Processo n. 

1000267-38.2017.8.11.0046 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 “petição”, muito embora, 

tenha sido orientando por esta serventia em outras ocasiões em que 

incorreu no mesmo equívoco. 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 as 10h00min. COMODORO, 26 

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

Comarca de Jaciara

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-27.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA ROMERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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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: EDISON 

GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB: MT22367/O Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 18/04/2018 Hora: 09:30 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020047-21.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIO BATISTA LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO MACHADO (REQUERIDO)

MARIA INEZ VIDOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

 

Processo n. 8020047-21.2015.811.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista o pagamento da obrigação pela requerida e a 

concordância da parte autora (ID 11839435), opino pela extinção do feito, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se 

o alvará, após, arquive-se. Jaciara, 26 de fevereiro de 2018. ISABEL 

FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001167-32.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR SANTI (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)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: JURUCE, 

2544, CASA, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 (intimação virtual - 

e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

15/05/2018 Hora: 10:15 Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 01/03/2018 Hora: 10:15 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001168-17.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRAS PAULO SILVA VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: JURUCE, 

2544, CASA, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 (intimação virtual - 

e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

15/05/2018 Hora: 10:30 Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 01/03/2018 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-89.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO BEVILAQUA BANDIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo nº 1000329-89.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Homologo o acordo entabulado pelas partes conforme ID n. 11888756, 

para que surta os devidos efeitos legais, conforme previsão do art. 22, 

parágrafo único da Lei nº 9.099/95 e julgo extinto o presente feito com 

resolução de mérito com fulcro no artigo 487, III, “b”, do CPC. Autorizo o 

levantamento do valor depositado a título de caução pelo autor, conforme 

item 5 da minuta de acordo. Expeça-se o alvará. Sem custas, e sem 

condenação em honorários advocatícios. Jaciara, 27 de fevereiro de 

2018. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-94.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO)

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/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: JOSE 

NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB: MT3188/O Endereço: desconhecido 

Advogado: CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB: MT22308/O Endereço: 

GALERIA GG, SALA 611, RUA TREZE DE JUNHO 207, CENTRO NORTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-901 (intimação virtual - e-mail), para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/04/2018 Hora: 

10:00 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até inicio da audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais.. Nada mais. Ana 

Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-79.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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IGOR PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/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: JOSE 

NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB: MT3188/O Endereço: desconhecido 

Advogado: CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB: MT22308/O Endereço: 

GALERIA GG, SALA 611, RUA TREZE DE JUNHO 207, CENTRO NORTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-901 (intimação virtual - e-mail), para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/04/2018 Hora: 

10:05 , 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

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 97821 Nr: 5568-67.2017.811.0018

 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: WF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 INDEFIRO por ora o pedido de antecipação da tutela de urgência, já que ao 

analisar os autos, entendo ser 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. Assim sendo, com supedâneo no inciso V, do artigo 139 

do NCPC, e ainda, da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, determino a 

remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca, devendo à respectiva Secretaria, designar 

Sessão de Conciliação/Mediação. 1- Cite-se e intime-se a parte Ré. O 

prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

2 - Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório. A ausência injustificada é 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. As partes devem 

estar acompanhadas de seus respectivos advogados, se houver.

 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:

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 95301 Nr: 4251-34.2017.811.0018

 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: Valeria de Araujo Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0, Toni Fernandes Sanches - OAB:19529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 Vistos etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao Princípio 

da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC);

b) caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC)

c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC)

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 93628 Nr: 3506-54.2017.811.0018

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT, Tobias Piva - OAB:20730/O

 Intimar os patronos da parte requerida da audiência em continuação 

designada para a data de 15.03.2018 às 15h10min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 75924 Nr: 183-75.2016.811.0018

 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: Elenita Canedo Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0, Sandy de Paula Alves - OAB:70284, Toni Fernandes 

Sanches - OAB:19529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Davoglio de Arruda 

- OAB:16501, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - OAB:5699

 Intimar Patronos das Partes para que se manifestem no presente feito 

tendo em vista o retorno de Instancia Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 77329 Nr: 826-33.2016.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consorcios SICREDI Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rayf Roberto Tirloni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que junte aos autos comprovante de 

complementação de diligencias, conforme informado pelo Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 105334 Nr: 773-81.2018.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafaela Paciello Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcello Taques Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thaylla Kaoany Sena - 

OAB:23626/O, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que junte aos autos comprovante de 

complementação de diligencias, conforme informado pelo Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 70237 Nr: 1364-48.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fileno de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Calgaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO JUNIOR GONÇALVES 

- OAB:8787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 70237

D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A

Tendo em vista que a parte executada, apesar de intimada não pagou 

voluntariamente a dívida ou adotou outra postura equivalente prevista em 

lei, resultando no inadimplemento do débito, aplicando-se o §1º do art. 523 

do CPC, bem como o fato de o dinheiro preceder à ordem legal elencada 

no art. 835, I do CPC, entendo que o pedido de bloqueio de numerário em 

conta bancária pelo sistema BacenJud deve ser deferido.

Isto porque além de não ferir a ordem de gradação legal, não ofende o 

princípio da menor gravosidade à parte executada (art. 805, do CPC). 

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou, inclusive, que para 

se lançar mão do sistema BacenJud é dispensável o esgotamento dos 

meios para a localização de bens do devedor. Neste sentido: STJ - RESP 

1009363, 200702792863/BA, Primeira Turma, Rel. Francisco Falcão, DJ 

16/04/2008; STJ - AgRg no REsp 1186797/PR. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2010/0056011-3 RELATOR(A) MINISTRO BENEDITO 

GONÇALVES – PRIMEIRA TURMA – DATA DO JULGAMENTO 28/09/2010 – 

PUBLICAÇÃO/FONTE DJE 07/10/2010.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud, nos termos de pedido de f. 25/26, determinando a efetivação 

do bloqueio nas contas da parte executada, no montante indicado na 

memória de cálculo de f. 26. Para tanto, determino:

a) Junte-se aos autos cópia da operação;

b) Efetivado o bloqueio com sucesso, independentemente do valor, 

lavre-se o termo de penhora com a transferência do valor obtido na conta 

única. Em caso contrário, diga o exequente em 05 dias;

c) Com a efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a 

Conta Única, determino que seja imediatamente comunicado, via malote 

digital, o Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, 

da Resolução n° 015/2012/TP;

d) Após, intimem-se o executado, que poderá apresentar impugnação no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 525, CPC);

e) Apresentada a impugnação, certifique-se, intimando o exequente para 

se manifestar em igual prazo. Não havendo, certifique-se e diga o 

exequente no prazo de 05 dias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 70289 Nr: 1399-08.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. Gonçalves da Silva- ME, Wecsley 

Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 70289

D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A

Tendo em vista que a parte executada não foi localizada para citação, 

tenho que o pedido de penhora online, mesmo antes da citação merece 

ser deferida. Explico.

A própria legislação prevê medidas judiciais constritivas passíveis de 

deferimento sem a prévia oitiva da parte contrária. O arresto executivo, 

também denominado de prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 854 do 

CPC, consubstancia a constrição de bens em nome do executado, quando 

não encontrado para citação.

Trata-se de medida com nítido caráter cautelar, que objetiva assegurar a 

efetivação de futura penhora na execução em curso e independe da 

prévia citação do devedor. Com efeito, se houver citação, não haverá o 

arresto, realizando-se desde logo a penhora. Portanto, o arresto executivo 

visa a evitar que a tentativa frustrada de localização do devedor impeça o 

andamento regular da execução.

Assim, o executado não pagou voluntariamente a dívida ou adotou outra 

postura equivalente prevista em lei, resultando no inadimplemento do 

débito, aplicando-se o §1º do art. 523 do CPC, bem como o fato de o 

dinheiro preceder à ordem legal elencada no art. 835, I do CPC, entendo 

que o pedido de bloqueio de numerário em conta bancária pelo sistema 

BacenJud deve ser deferido.

Isto porque além de não ferir a ordem de gradação legal, não ofende o 

princípio da menor gravosidade à parte executada (art. 805, do CPC). 

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou, inclusive, que para 

se lançar mão do sistema BacenJud é dispensável o esgotamento dos 

meios para a localização de bens do devedor.

 Neste sentido:

 PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS. ARRESTO PRÉVIO 

OU EXECUTIVO. ART. 653 DO CPC. BLOQUEIO ON LINE. POSSIBILIDADE, 

APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006. APLICAÇÃO DO ART. 655-A 

DO CPC, POR ANALOGIA. 1.- "1. O arresto executivo, também designado 

arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva 

assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título 

extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. 

2. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o 

arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por 

analogia). (...)." (REsp 1.370.687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, DJe 15/08/2013). 2.- Recurso Especial provido, para permitir o 

arresto on line, a ser efetivado na origem. (STJ;. Processo: REsp 1338032 

SP 2012/0167279-6, Orgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA, Relator 

Ministro SIDNEI BENETI, Julgamento: 5 de Novembro de 2013, Publicação: 

DJe 29/11/2013.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud, nos termos de pedido de f. 100/103, determinando a efetivação 

do bloqueio nas contas da parte executada, no montante indicado na 

memória de cálculo de f. 105. Para tanto, determino:

a) Junte-se aos autos cópia da operação;

b) Efetivado o bloqueio com sucesso, independentemente do valor, 

lavre-se o termo de penhora com a transferência do valor obtido na conta 

única. Em caso contrário, diga o exequente em 05 dias;

c) Com a efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a 

Conta Única, determino que seja imediatamente comunicado, via malote 

digital, o Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, 

da Resolução n° 015/2012/TP;

d) Após, intimem-se o executado, que poderá apresentar embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 525, CPC);

e) Apresentada os embargos, certifique-se, intimando o exequente para 

se manifestar em igual prazo. Não havendo, certifique-se e diga o 

exequente no prazo de 05 dias.
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Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 78553 Nr: 1372-88.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAdCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud, nos termos de pedido de f. 88/89, determinando a efetivação 

do bloqueio nas contas da parte executada, no montante indicado na 

exordial, tendo em vista que a parte exequente não trouxe planilha 

atualizada do débito. Para tanto, determino:a) Junte-se aos autos cópia da 

operação;b) Efetivado o bloqueio com sucesso, independentemente do 

valor, lavre-se o termo de penhora com a transferência do valor obtido na 

conta única. Em caso contrário, diga o exequente em 05 dias;c) Com a 

efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a Conta Única, 

determino que seja imediatamente comunicado, via malote digital, o 

Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, da 

Resolução n° 015/2012/TP;d) Após, intimem-se o executado, que poderão 

apresentar impugnação (art. 854, § 3º do CPC).e) Apresentada 

impugnação, certifique-se, intimando o exequente para se manifestar em 

igual prazo. Não havendo, certifique-se e diga o exequente no prazo de 05 

dias.Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 81705 Nr: 2791-46.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Felipe Pereira Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud, nos termos de pedido de f. 109/110, determinando a efetivação 

do bloqueio nas contas da parte executada, no montante indicado na 

exordial, tendo em vista que a parte exequente não trouxe planilha 

atualizada do débito. Para tanto, determino:a) Junte-se aos autos cópia da 

operação;b) Efetivado o bloqueio com sucesso, independentemente do 

valor, lavre-se o termo de penhora com a transferência do valor obtido na 

conta única. Em caso contrário, diga o exequente em 05 dias;c) Com a 

efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a Conta Única, 

determino que seja imediatamente comunicado, via malote digital, o 

Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, da 

Resolução n° 015/2012/TP;d) Após, intimem-se o executado, que poderão 

apresentar impugnação (art. 854, § 3º do CPC).e) Apresentada 

impugnação, certifique-se, intimando o exequente para se manifestar em 

igual prazo. Não havendo, certifique-se e diga o exequente no prazo de 05 

dias.Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72548 Nr: 2479-07.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Alves Candido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 72548

DECISÃO

A parte exequente pleiteia a utilização do sistema BACENJUD, visando à 

penhora de dinheiro dos valores devidos pela parte executada, eis que 

devidamente citada não pagou o débito.

 Tendo em vista que a parte executada, apesar de citada não pagou a 

dívida ou adotou outra postura equivalente prevista em lei, resultando no 

inadimplemento da dívida, bem como o fato de o dinheiro preceder à ordem 

legal, entendo que o pedido de bloqueio de numerário em conta bancária 

pelo sistema BacenJud deve ser deferido.

Isto porque além de não ferir a ordem de gradação legal, não ofende o 

princípio da menor gravosidade à parte executada (art. 805, do CPC). 

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou, inclusive, que para 

se lançar mão do sistema BacenJud é dispensável o esgotamento dos 

meios para a localização de bens do devedor. Neste sentido: STJ - RESP 

1009363, 200702792863/BA, Primeira Turma, Rel. Francisco Falcão, DJ 

16/04/2008; STJ - AgRg no REsp 1186797/PR. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2010/0056011-3 RELATOR(A) MINISTRO BENEDITO 

GONÇALVES – PRIMEIRA TURMA – DATA DO JULGAMENTO 28/09/2010 – 

PUBLICAÇÃO/FONTE DJE 07/10/2010.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud, nos termos de pedido de f. 85/86, determinando a efetivação 

do bloqueio nas contas da parte executada, no montante indicado na 

memória de calculo de fls. 88. Para tanto, determino:

a) Junte-se aos autos cópia da operação;

b) Efetivado o bloqueio com sucesso, independentemente do valor, 

lavre-se o termo de penhora com a transferência do valor obtido na conta 

única. Em caso contrário, diga o exequente em 05 dias;

c) Com a efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a 

Conta Única, determino que seja imediatamente comunicado, via malote 

digital, o Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, 

da Resolução n° 015/2012/TP;

d) Após, intimem-se o executado, que poderão apresentar impugnação 

(art. 854, § 3º do CPC).

e) Apresentada impugnação, certifique-se, intimando o exequente para se 

manifestar em igual prazo. Não havendo, certifique-se e diga o exequente 

no prazo de 05 dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62921 Nr: 370-54.2014.811.0018

 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: FH, WHC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto ao 

endereço da parte requerida, conforme certidão de fl. 63

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 88331 Nr: 825-14.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adeilson Francisco Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud, nos termos de pedido de f. 85/86, determinando a efetivação 

do bloqueio nas contas da parte executada, no montante indicado na 

memória de calculo de fls. 85. Para tanto, determino:a) Junte-se aos autos 

cópia da operação;b) Efetivado o bloqueio com sucesso, 

independentemente do valor, lavre-se o termo de penhora com a 

transferência do valor obtido na conta única. Em caso contrário, diga o 

exequente em 05 dias;c) Com a efetivação do bloqueio de valores e sua 

transferência para a Conta Única, determino que seja imediatamente 

comunicado, via malote digital, o Departamento de Depósitos Judiciais, nos 

termos do art. 7°, § 1°, da Resolução n° 015/2012/TP;d) Após, intimem-se o 

executado, que poderão apresentar impugnação (art. 854, § 3º do CPC).e) 

Apresentada impugnação, certifique-se, intimando o exequente para se 

manifestar em igual prazo. Não havendo, certifique-se e diga o exequente 

no prazo de 05 dias.Intime-se. Cumpra-se.Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 67043 Nr: 3719-65.2014.811.0018

 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: Marcia Fracasso Tecco Jorge

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leone Lafaiete Carlin - 

OAB:298.060/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do 

NCPC.Sem custas e honorários ante a gratuidade da justiça (fl. 

83).Decorrido o prazo recursal e procedidas as comunicações e 

anotações de estilo, arquive-se.P.R.I.C. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES 

- Juiz de Direito -

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 78931 Nr: 1523-54.2016.811.0018

 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: Marcio Junior Bonette

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, .... e por tudo mais que dos autos 

consta, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a Requerida a 

pagar ao autor segurado MARCIO JUNIOR BONETTI o benefício 

previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, nos termos do artigo 

18, inc. I, alínea “a”, da Lei 8.213/91, no valor do salário-de-benefício 

reajustado pelos índices de correção dos benefícios previdenciários, 

desde a data da cessação do benefício – 05/10/2015 (FL. 23), extinguindo 

o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC. 

Sobre as prestações em atraso incidirão correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, na forma prevista na Lei 6.899/81 e Súmulas 

43 e 148 do STJ e juros de mora devidos em 1% ao mês, a contar da 

citação até a Lei 11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% ao mês, 

nos termos do art. 1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 

1º, do CTN; enunciado 20 do CJF e da Súmula 204 do STJ, 

compensando-se eventuais benefícios inacumuláveis concedidos no 

período de cálculo e observando-se a prescrição quinquenal conforme 

Súmula STJ 85.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.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.Considerando o débito vencido, deixo de determinar a remessa de 

ofício para reexame necessário, nos termos do art. 496, do NCPC.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64223 Nr: 1575-21.2014.811.0018

 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: GdSP, Ademir da Silva Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado da Saúde de Mato 

Grosso, Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lázaro Fernando Zonatto - 

OAB:MT/15.489

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código n° 64223DECISÃO ... (...) A Constituição Federal excepcionou da 

exigência do precatório os créditos de natureza alimentícia, entre os quais 

incluem-se aqueles relacionados com a garantia da manutenção da vida, 

como os decorrentes do fornecimento de medicamentos pelo Estado”. 

Portanto, “É lícito ao magistrado determinar o bloqueio de valores em 

contas públicas para garantir o custeio de tratamento médico 

indispensável, como meio de concretizar o princípio da dignidade da 

pessoa humana e do direito à vida e à saúde. Nessas situações, a norma 

contida no art. 461, § 5º, do Código de Processo Civil deve ser 

interpretada de acordo com esses princípios e normas constitucionais, 

sendo permitido, inclusive, a mitigação da impenhorabilidade dos bens 

públicos (...)”. (STJ - 2ª T. REsp 656838/RS. Rel. Ministro João Otávio de 

Noronha. J. 17/05/2005. DJ 20/06/2005, p. 219).FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS, e com base no poder geral de cautela incito ao Poder 

Judiciário, defiro os pedidos da parte autora (f. 142) no que tange ao 

bloqueio judicial nas contas do Estado de Mato Grosso para fazer cumprir 

o tratamento indicado (consulta com alergista) deferido em liminar.Assim, 

ante a apresentação do orçamento juntado às fls. 143, DETERMINO:1. O 

bloqueio no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), via Bacenjud, nas 

contas do Estado de Mato Grosso, valor este oriundo do único orçamento 

que pode ser apresentado ante a especificidade do caso.Intime-se e 

Cumpra-se, com a urgência que o caso requer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 7124 Nr: 828-91.2002.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amauricio Alves Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neire Severino, Leomar Carlos Giehl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, NILTON FLÁVIO RIBEIRO - OAB:3.080

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud, nos termos de pedido de f. 327, determinando a efetivação do 

bloqueio nas contas da parte executada, no montante indicado na memória 

de cálculo de f. 327. Para tanto, determino:a) Junte-se aos autos cópia da 

operação;b) Efetivado o bloqueio com sucesso, independentemente do 

valor, lavre-se o termo de penhora com a transferência do valor obtido na 

conta única. Em caso contrário, diga o exequente em 05 dias;c) Com a 

efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a Conta Única, 

determino que seja imediatamente comunicado, via malote digital, o 

Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, da 

Resolução n° 015/2012/TP;d) Após, intimem-se o executado, que poderá 

apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 525, CPC);e) 

Apresentada a impugnação, certifique-se, intimando o exequente para se 

manifestar em igual prazo. Não havendo, certifique-se e diga o exequente 

no prazo de 05 dias.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62979 Nr: 427-72.2014.811.0018

 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: ARF, LHRF, Marli Roxadelli, ACRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo D. Com. de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:MT0017762A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A ... Cumpre ressaltar que o presente feito não tem o 

condão de determinar ordem judicial, principalmente contra quem não 

figurou no processo (instituição financeira), mas apenas alvará - 

autorização de levantamento, reconhecendo os efetivos herdeiros para 

fins do recebimento de possíveis valores deixados pelo falecido, no caso 

pensão por morte.Uma vez reconhecida a legitimidade nestes autos, caso 

a instituição Bancária não concorde em entregar o valor voluntariamente, 

deverá a parte requerente manejar ação própria litigiosa contra a mesma, 

instante em que o feito será decidido por sentença quanto a este.Feita 

esta explanação, observo que os autos estão instruídos com todos os 

documentos necessários para a análise final do seu objeto, principalmente 

com relação aos documentos pessoais da requerente comprovando a 

legitimidade dos filhos e a titularidade das contas que detem os valores a 
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titulo de pensão por morte.Assim sendo, considerando que somente está 

requerendo autorização para levantamento do valor depositado na 

instituição financeira Caixa Econômica Federal, em contas identificadas, 

entendo que o pedido deve prosperar.FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, 

considerando a documentação apresentada e com fundamento no art. 719 

e seguintes do CPC, DEFIRO a expedição de ALVARÁ levantamento do 

montante existente em nome dos menores, Alisson Roxadelli Flor, Luiz 

Henrique Roxadelli Flor e Amanda Caroline Roxadelli Flor, representados 

por sua genitora Marli Roxadelli, e depositados junto à Caixa Econômica 

Federal, como solicitado na exordial.Expeça-se o competente alvará.Sem 

custas ou despesas processuais, ante a gratuidade da justiça.Após o 

trânsito em julgado, ao arquivo com as anotações e baixas de 

estilo.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 102804 Nr: 8189-37.2017.811.0018

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS indefiro a liminar de alteração de 

guarda.Determino que o Conselho Tutelar passe a acompanhar as 

mencionadas crianças, que supostamente estão em risco; ainda, que as 

crianças passem por acompanhamento psicológico, com a Psicologa 

Forense Dra. Edna, pelo prazo de 02 (dois) meses, visando aferir se as 

c r ianças  rea lmente  fo ram submet idas  a  abusos .  O 

acompanhamento/estudo poderá ser efeteuado conjuntamento com o já 

requisitado, em relação ao feito 100380.Cite-se a parte requerida, para os 

termos do processo.Após, colha-se o parecer ministerial.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60447 Nr: 3033-10.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Decio Grando Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Ferreira Tome

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud, nos termos de pedido de f. 37, determinando a efetivação do 

bloqueio nas contas da parte executada, no montante indicado na memória 

de cálculo de f. 38. Para tanto, determino:a) Junte-se aos autos cópia da 

operação;b) Efetivado o bloqueio com sucesso, independentemente do 

valor, lavre-se o termo de penhora com a transferência do valor obtido na 

conta única. Em caso contrário, diga o exequente em 05 dias;c) Com a 

efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a Conta Única, 

determino que seja imediatamente comunicado, via malote digital, o 

Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, da 

Resolução n° 015/2012/TP;d) Após, intimem-se o executado, que poderá 

apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 525, CPC);e) 

Apresentada a impugnação, certifique-se, intimando o exequente para se 

manifestar em igual prazo. Não havendo, certifique-se e diga o exequente 

no prazo de 05 dias.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35112 Nr: 2674-02.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. C. de Almeida Veiculos -ME, Ana Cristina 

Torsi de Oliveira, Valdinei Holanda Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Vanessa Tokie 

Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud, nos termos de pedido de f. 97/98, determinando a efetivação 

do bloqueio nas contas da parte executada, no montante indicado na 

memória de cálculo de f. 97-v. Para tanto, determino:a) Junte-se aos autos 

cópia da operação;b) Efetivado o bloqueio com sucesso, 

independentemente do valor, lavre-se o termo de penhora com a 

transferência do valor obtido na conta única. Em caso contrário, diga o 

exequente em 05 dias;c) Com a efetivação do bloqueio de valores e sua 

transferência para a Conta Única, determino que seja imediatamente 

comunicado, via malote digital, o Departamento de Depósitos Judiciais, nos 

termos do art. 7°, § 1°, da Resolução n° 015/2012/TP;d) Após, intimem-se o 

executado, que poderá apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 525, CPC);e) Apresentada a impugnação, certifique-se, intimando 

o exequente para se manifestar em igual prazo. Não havendo, 

certifique-se e diga o exequente no prazo de 05 dias.Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40598 Nr: 1049-59.2011.811.0018

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Junior Marafiga-ME, Julia Molina Marafiga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud, nos termos de pedido de f. 110/111, determinando a efetivação 

do bloqueio nas contas da parte executada, no montante indicado na 

memória de cálculo de f. 111-v. Para tanto, determino:a) Junte-se aos 

autos cópia da operação;b) Efetivado o bloqueio com sucesso, 

independentemente do valor, lavre-se o termo de penhora com a 

transferência do valor obtido na conta única. Em caso contrário, diga o 

exequente em 05 dias;c) Com a efetivação do bloqueio de valores e sua 

transferência para a Conta Única, determino que seja imediatamente 

comunicado, via malote digital, o Departamento de Depósitos Judiciais, nos 

termos do art. 7°, § 1°, da Resolução n° 015/2012/TP;d) Após, intimem-se o 

executado, que poderá apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 525, CPC);e) Apresentada a impugnação, certifique-se, intimando 

o exequente para se manifestar em igual prazo. Não havendo, 

certifique-se e diga o exequente no prazo de 05 dias.Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41856 Nr: 2289-83.2011.811.0018

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Jorge da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud, nos termos de pedido de f. 58, determinando a efetivação do 

bloqueio nas contas da parte executada, no montante indicado na memória 

de cálculo de f. 58-v. Para tanto, determino:a) Junte-se aos autos cópia da 

operação;b) Efetivado o bloqueio com sucesso, independentemente do 

valor, lavre-se o termo de penhora com a transferência do valor obtido na 

conta única. Em caso contrário, diga o exequente em 05 dias;c) Com a 

efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a Conta Única, 

determino que seja imediatamente comunicado, via malote digital, o 

Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, da 

Resolução n° 015/2012/TP;d) Após, intimem-se o executado, que poderá 

apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 525, CPC);e) 

Apresentada a impugnação, certifique-se, intimando o exequente para se 

manifestar em igual prazo. Não havendo, certifique-se e diga o exequente 

no prazo de 05 dias.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43240 Nr: 351-19.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Dejaime Jesus de Oliveira, Rodrigo Carlos Bergo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ercio Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silviana Milene dos Santos - 

OAB:MT/8805

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud, nos termos de pedido de f. 64/65, determinando a efetivação 

do bloqueio nas contas da parte executada, no montante indicado na 

memória de cálculo de f. 66. Para tanto, determino:a) Junte-se aos autos 

cópia da operação;b) Efetivado o bloqueio com sucesso, 

independentemente do valor, lavre-se o termo de penhora com a 

transferência do valor obtido na conta única. Em caso contrário, diga o 

exequente em 05 dias;c) Com a efetivação do bloqueio de valores e sua 

transferência para a Conta Única, determino que seja imediatamente 

comunicado, via malote digital, o Departamento de Depósitos Judiciais, nos 

termos do art. 7°, § 1°, da Resolução n° 015/2012/TP;d) Após, intimem-se o 

executado, que poderá apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 525, CPC);e) Apresentada a impugnação, certifique-se, intimando 

o exequente para se manifestar em igual prazo. Não havendo, 

certifique-se e diga o exequente no prazo de 05 dias.Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35273 Nr: 2821-28.2009.811.0018

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Retificadora Juara Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A

 Código n° 35273

D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A

Através o petitório de fls. 202 a parte exequente pleiteia penhora online. 

Tendo em vista que a parte executada, apesar de citada não pagou a 

dívida ou adotou outra postura equivalente prevista em lei, resultando no 

inadimplemento da dívida, bem como o fato de o dinheiro preceder à ordem 

legal elencada no art. 11, da Lei 6.830/80, entendo que o pedido de 

bloqueio de numerário em conta bancária pelo sistema BacenJud deve ser 

deferido.

Isto porque além de não ferir a ordem de gradação legal, não ofende o 

princípio da menor gravosidade à parte executada (art. 805, do CPC). 

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou, inclusive, que para 

se lançar mão do sistema BacenJud é dispensável o esgotamento dos 

meios para a localização de bens do devedor. Neste sentido: STJ - RESP 

1009363, 200702792863/BA, Primeira Turma, Rel. Francisco Falcão, DJ 

16/04/2008; STJ - AgRg no REsp 1186797/PR. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2010/0056011-3 RELATOR(A) MINISTRO BENEDITO 

GONÇALVES – PRIMEIRA TURMA – DATA DO JULGAMENTO 28/09/2010 – 

PUBLICAÇÃO/FONTE DJE 07/10/2010.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud, nos termos de pedido de f. 202, determinando a efetivação do 

bloqueio nas contas da parte executada, no montante indicado na memória 

de cálculo de f. 198. Para tanto, determino:

a) Junte-se aos autos cópia da operação;

b) Efetivado o bloqueio com sucesso, independentemente do valor, 

lavre-se o termo de penhora com a transferência do valor obtido na conta 

única. Em caso contrário, diga o exequente em 05 dias;

c) Com a efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a 

Conta Única, determino que seja imediatamente comunicado, via malote 

digital, o Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, 

da Resolução n° 015/2012/TP;

d) Após, intimem-se o executado, que poderão apresentar embargos;

e) Apresentados os embargos, certifique-se, intimando o exequente para 

se manifestar em igual prazo. Não havendo embargos, certifique-se e diga 

o exequente no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 38897 Nr: 2920-61.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A de Campos Magalhães Comércio - ME., Alice 

de Campos Magalhães, Antonio Tolentino Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud, nos termos de pedido de f. 95/96, determinando a efetivação 

do bloqueio nas contas da parte executada, no montante indicado na 

memória de cálculo de f. 97. Para tanto, determino:a) Junte-se aos autos 

cópia da operação;b) Efetivado o bloqueio com sucesso, 

independentemente do valor, lavre-se o termo de penhora com a 

transferência do valor obtido na conta única. Em caso contrário, diga o 

exequente em 05 dias;c) Com a efetivação do bloqueio de valores e sua 

transferência para a Conta Única, determino que seja imediatamente 

comunicado, via malote digital, o Departamento de Depósitos Judiciais, nos 

termos do art. 7°, § 1°, da Resolução n° 015/2012/TP;d) Após, intimem-se o 

executado, que poderão apresentar embargos em 30 dias (art. 16 da 

LEF);e) Apresentados os embargos, certifique-se, intimando o exequente 

para se manifestar em igual prazo (art. 17 da LEF). Não havendo 

embargos, certifique-se e diga o exequente no prazo de 05 (cinco) 

dias.Cumpra-se.Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010569-33.2013.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO SEVERINO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E INCORPORADORA GUEDES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO)

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A (ADVOGADO)

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Numero do Processo: 

8010569-33.2013.8.11.0018 EXEQUENTE: MAURO SEVERINO DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA GUEDES 

LTDA A parte executada ingressou com incidente de falsidade, aduzindo 

que não constituiu os advogados que assinaram a contestação; que não 

outorgou procuração aos advogados; e que estranhamento a citação não 

foi recebida, apesar de ter sido enviada no endereço correto. Inicialmente, 

é necessário esclarecer que não é cabível incidente de falsidade no 

âmbito dos Juizados Especiais, já que demandaria a realização de perícia. 

Nesse sentido: JECCMT-0007002) RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO 

BUSCANDO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - CONTESTAÇÃO DE ASSINATURA EM DOCUMENTO - INCIDENTE 

DE FALSIDADE EM AUTOS APARTADOS - NECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA - CAUSA COMPLEXA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL - RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - Havendo discussão 

acerca da autenticidade de assinatura, em documento imprescindível para 

a análise do mérito, mister a realização de perícia grafotécnica, 

procedimento incompatível com o rito dos Juizados Especiais, conforme se 

extrai da interpretação teleológica do caput do art. 3º, da Lei nº 9.099/95, 

impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito (inc. II do art. 

51 da Lei dos Juizados Especiais). 2 - Recurso conhecido e não provido. 

(Recurso Cível Inominado nº 108/2013, Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Hildebrando da Costa 

Marques. j. 12.11.2013, unânime, DJe 28.11.2013). Sendo assim, indefiro a 

instauração de incidente de falsidade. Após a realização da penhora via 

BacenJud, a parte compareceu aos autos através de advogado diverso. 

Todavia, não juntou nem procuração e nem os instrumentos constitutivos 

da executada. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS determino os advogados 

do executado juntem aos autos o instrumento de procuração, bem como 

os atos constitutivos da pessoa jurídica executada. OUTROSSIM, 
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determino: a) Suspenda-se a expedição do alvará de levantamento dos 

valores bloqueados; b) Intimem-se todos os advogados do polo passivo, 

para que se manifestem acerca da alegada falsidade. c) Determino a 

instauração de investigação criminal, nos termos do art. 40 do CPP, 

devendo cópia integral dos autos serem remetidos à DEPOL. e) 

Encaminhe-se cópia integral dos autos ao Tribunal de Ética da OAB/MT, 

para aferir a conduta dos advogados que supostamente falsificaram os 

documentos juntados aos autos. f) Colha-se o parecer do Ministério 

Público. Após, conclusos para deliberação. CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-31.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DIAS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

ARCO IRIS LED COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MENDES GONCALVES OAB - RJ203911 (ADVOGADO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000189-31.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: ANDREIA DIAS TEIXEIRA REQUERIDO: LOJAS 

AMERICANAS S.A., ARCO IRIS LED COMERCIAL LTDA - ME PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Ante o teor da petição retro, HOMOLOGO o pedido de 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

e o faço sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do 

CPC. Desnecessária a anuência dos réus quanto a tal pedido, nos termos 

do enunciado n. 90 do FONAJE. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador 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. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-11.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA RENY HAUTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DIAS FERREIRA OAB - MT0009073A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO 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 JUARA Processo: 1000158-11.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: CLAUDIA RENY HAUTH REQUERIDO: VIA VAREJO S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o 

processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 

355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Ação de indenização por danos morais, em que a 

parte autora sustenta que renegociou dívida que possuía junto à parte 

promovida, e pagou a primeira parcela acordada; no entanto, alega que o 

acordo incluía a exclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao 

crédito, após o primeiro pagamento, o que não ocorreu. Além disso, aduz 

que houve dificuldades para receber os boletos das parcelas seguintes e 

quitar os débitos, causando-lhe transtornos. Analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a hipótese é de 

procedência parcial da demanda. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

competir 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 autora atrasou o pagamento das parcelas da compra feita junto à 

promovida, o que autorizou a inclusão de seu nome dos cadastros de 

inadimplentes. A promovida alega em contestação que a negativação foi 

lícita porque a autora atrasou os pagamentos, sendo essa afirmação 

impertinente, pois a licitude da restrição não está sendo questionada 

nestes autos, mas apenas que ela permaneceu após quitação da primeira 

parcela. De fato, ambas as partes pactuaram renegociação da dívida em 

aberto, sendo que essa composição incluía o pagamento em cinco 

parcelas mensais, a exclusão imediata do nome da promovente após o 

primeiro pagamento, bem como o envio dos boletos por e-mail. A parte 

promovida não contestou os termos do acordo noticiado, presumindo 

portanto, a veracidade dos mesmos. Ademais, os boletos, mensagens de 

e-mail e termo de reclamação perante o Procon fazem concluir pelo pacto 

nas condições acima descritas. Consta nos autos, os comprovantes de 

pagamento de todas as parcelas, sendo a última via depósito bancário. 

Porém, verifica-se que mesmo após o pagamento da primeira parcela em 

18/11/2016, o nome da parte autora permanecia nos cadastros restritivos 

em 24/11/2016; sendo que na audiência no Procon em 05/12/2016, 

continuava permanecendo, já que a preposta da promovida informou que a 

promovente deveria comparecer a uma loja física para, além de buscar 

boletos, solicitar a baixa da restrição. Quanto a isso, entendo que a 

promovida não agiu de boa-fé, pois não cumpriu um item previsto e 

pactuado quando da renegociação. Então, mesmo considerando legítima a 

restrição ocorrida inicialmente, por outro lado não poderia a promovida 

manter o nome da promovente negativado após a quitação da primeira 

parcela da renegociação, se assim acordou. Essa manutenção 

caracteriza portanto, ato ilícito passível de indenização, pois se aquele 

que, apesar de inicialmente ter dado causa à negativação, procurou o 

credor para renegociar e paga a primeira parcela, mas mesmo assim fica 

com o nome restrito, acaba sendo prejudicado na normalização de suas 

transações comerciais e movimentação financeira, tendo crédito negado, 

o que de fato ocorreu com a promovente. Essa indenização todavia, deve 

ser proporcional e considerando as particularidades do caso. Nesse 

sentido: CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO 

DO NOME DO DEVEDOR NO SPC APÓS A QUITAÇÃO. DANO 

INDENIZÁVEL. VALOR. REDUÇÃO, CONSIDERANDO ATRASOS 

CONSTANTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. HONORÁRIOS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. CPC, ART. 

21. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 306-STJ. I. Constitui obrigação do credor 

providenciar, junto ao órgão cadastral de dados, a baixa do nome do 

devedor após a quitação da dívida que motivou a inscrição, sob pena de, 

em prazo razoável, responder pelo ato moralmente lesivo, indenizando o 

prejudicado pelos danos morais causados. II. Ressarcimento que deve ser 

proporcional à lesão, evitando enriquecimento sem causa. (...) V. Recurso 

especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp 855.029/RS, Rel. 

Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 

07/02/2008, DJe 17/03/2008) Contudo, mesmo comportando redução do 

quantum indenizatório, tenho que ela não será aplicada no presente caso. 

Não foi somente a falta de boa-fé que incidiu na manutenção do nome da 

promovente nos órgãos de proteção ao crédito, como também nos 

transtornos causados pela promovida ao dificultar a quitação da dívida por 

aquela. A boa-fé, como em qualquer contrato que se preze, deve imperar 

durante sua vigência e conclusão, nos termos do art. 422 do Código Civil. 

E mesmo na renegociação pactuada entre as partes não deve ser 

diferente. Desta feita, vislumbro que a promovida não agiu de boa-fé ao 

deixar de enviar os boletos à parte autora antes das datas de vencimento, 

conforme se comprometeu na renegociação; e ainda, informando à mesma 

que seriam providenciadas somente se comparecesse em uma loja física 

sua, o que é fora de razoabilidade, já que o simples envio desses 

documentos por e-mail resolveria a situação, e considerando que o 

primeiro foi enviado dessa forma. Ora, não faz sentido algum deixar de 

providenciar boletos de uma forma menos onerosa e mais fácil (via e-mail), 

para obrigar a parte a se locomover até outra cidade para tanto, se de 

início assim se comprometeu e procedeu ao menos com o boleto da 

primeira parcela. Ressalte-se que, após se negar a enviar os boletos 

restantes de início, a promovida resolveu enviá-los, mas somente depois 
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da intervenção do Procon. E ainda, além de não receber o boleto para 

quitar a última parcela, a promovente teve de fazer depósito bancário, 

tendo a promovida mais uma vez descumprido os termos pactuados. 

Portanto, esses transtornos causados à parte autora para conseguir 

quitar o débito ultrapassam o mero dissabor em vida e que suplantam 

aqueles ordinariamente experimentados, além da total ausência de boa-fé 

no comportamento da promovida, que agiu com descaso e desprezo à 

consumidora configura, assim, ato ilícito que enseja a obrigação de 

indenizar. 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 são, 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, além da conduta da 

promovente nos fatos narrados. Deixo de comportar a redução do valor 

pela conduta da promovente que inicialmente deu causa à restrição, e a 

mantenho diante dos transtornos causados pelo comportamento 

contraditório e de ausência de boa-fé da promovida ao descumprir os 

termos acordados e dificultar sem motivo, a quitação do débito. Assim, 

esses elementos autorizam a fixação da indenização em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que entendo mais justa e equânime ao caso, 

além de atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Ante o 

exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial para o fim de CONDENAR a Reclamada ao pagamento da quantia de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, 

devidamente corrigidos pelos índices do INPC, com incidência a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, fixados desde a data da citação, por tratar-se de 

responsabilidade contratual. E o faço com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO 

TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença 

proferido no identificador 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. Às providências. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-29.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

C. CORREA DE LIMA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

RAFAEL DE SOUZA LACERDA OAB - SP300694 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000118-29.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: C. CORREA DE LIMA - ME REQUERIDO: CNOVA COMERCIO 

ELETRONICO S.A., BANCO DAYCOVAL S/A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto 

para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto 

que as provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que 

dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o 

regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação 

declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais, 

em que a parte autora sustenta que, ao pretender renovar contrato de 

empréstimo junto a uma instituição bancária, houve negativa de seu pedido 

por ter restrições junto ao SCR – Sistema de Informação de Crédito do 

Bacen – Banco Central do Brasil. Alega não possuir qualquer débito em 

aberto, mas o banco promovido não retira a restrição, mesmo informando 

que o faria. A requerida CNova Comércio Eletrônico S.A. arguiu preliminar 

de ilegitimidade passiva, a qual passo a apreciar. Resta demonstrado nos 

autos, que o débito que consta no SCR adveio de títulos que a promovente 

tinha a obrigação de pagar junto à CNova, mas as quais por sua vez 

repassou ao banco Daycoval ora promovido. Não há notícia de que os 

títulos tenham sido pagos com atraso a justificar a informação de que 

estavam vencidos. Ademais, o banco promovido não alegou que a 

requerida CNova tenha deixado de informar os pagamentos feitos pela 

parte autora a justificar a permanência das anotações por considerável 

tempo após a quitação. Nos e-mails enviados pela parte autora ao banco 

requerido, este informa que os títulos já foram baixados em agosto/2017 e 

seriam retirados do SCR até setembro. Ou seja, a inclusão e retirada de 

informações estava sob o nome do banco Daycoval, e não da CNova. Na 

inicial, não se verifica qualquer argumento que impute alguma 

responsabilidade da requerida CNova com a restrição noticiada, nem que 

tenha lhe dado causa, ainda que indiretamente. Não foi demonstrado 

outrossim, que a cessão dos títulos deu-se de forma irregular ou foi 

indevida. Diante do exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da 

requerida CNOVA Comércio Eletrônico S.A., e por consequência julgo 

extinto o feito sem julgamento de mérito quanto a ela, nos termos do art. 

485, inciso VI do NCPC. Analisando os elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que a hipótese é de procedência parcial 

da demanda. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece competir 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 autora anexou 

extrato do SCR-Bacen, constando a anotação de existência de débito 

vencido no valor aproximado de R$ 4.318,43 junto ao banco promovido. 

Nos e-mails enviados à referida instituição, consta a informação de que os 

títulos referentes a esse débito foram baixados em agosto/2017 e seriam 

retirados do SCR em setembro. Com a inicial, constam diversos boletos 

constando CNova como beneficiária, e respectivos comprovantes de 

pagamento, todos feitos no vencimento. Em nenhuma das defesas há a 

alegação de que tais títulos tenham sido pagos com atraso. O banco 

requerido tampouco alegou que a beneficiária tenha deixado de informar 

os pagamentos. Pelas informações acima, conclui-se que o banco réu 

manteve de forma indevida, a anotação de existência de débito vencido 

pela parte autora no SCR-Bacen, mesmo com os títulos pagos no 

vencimento. Pela resposta do banco ao e-mail enviado pela promovente, 

verifica-se que o último vencimento dos títulos referente à operação de 

crédito no valor de R$ 4.318,43 (e que constava como vencida) foi em 

17/04/2017. Então, além de não informar que houve algum pagamento em 

atraso, referido e-mail demonstra que a retirada das informações 

negativas estava atrasada (e-mail enviado em julho/2017). Em sua defesa, 

o banco réu argumenta que o SCR não se trata de cadastro restritivo, tal 

como os conhecidos SPC e Serasa. Cita a definição contida no site do 

Bacen, que aduz ser o SCR um sistema contendo tanto informações 

positivas quanto negativas. Alega que esse sistema não impede que 

alguém pleiteie a concessão de crédito. Contudo, sem razão a parte ré. A 

própria definição do SCR no site do Bacen já indica que este possui 

característica e natureza de cadastro restritivo, já que apresenta 

informações sobre dívidas vencidas, ou seja, com atraso. De modo, que, 

mesmo que um débito esteja em atraso, mas ainda não inscrito nos 

cadastros de inadimplentes, tal situação poderá acarretar a negativa de 

concessão de crédito, mesmo que alguém não esteja com o nome 

negativado. Em outras palavras, ao avaliar a concessão de crédito com 

base nas informações negativas existentes na SCR, na prática as 

instituições financeiras acabam restringindo-o, o que denota a sua real 

natureza. Portanto, considerar o SCR como cadastro restritivo advém da 

sua utilidade prática, e não de sua simples definição pelo Bacen. Esse, 

inclusive, é o posicionamento não só dos tribunais pátrios, especialmente 

deste Estado, como também dos tribunais superiores: CIVIL E 

PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 

SÚMULA 282/STF. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISBACEN. 

SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO 
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BRASIL (SCR). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. NECESSIDADE. VERBA HONORÁRIA. 

PERCENTUAL SOBRE A CONDENAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. 

(...) 2. As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao 

SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, haja vista que esse 

sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor 

de serviços bancários. O banco que efetuou a inclusão indevida do nome 

da autora nesse cadastro deve ser responsabilizado pelos danos morais 

causados. (...) (REsp 1117319/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 02/03/2011) EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SCR. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM 

MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. Causa dano moral in re ipsa a 

inscrição indevida no SCR – Sistema de Informação de Crédito do BACEN, 

pois tem natureza de cadastro restritivo de crédito. Deve ser mantido o 

quantum indenizatório que atende aos parâmetros da razoabilidade e da 

proporcionalidade. (TJMT - Procedimento do Juizado Especial Cível 

102054720158110013/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

11/03/2016, Publicado no DJE 11/03/2016) Pouco importa se o acesso ao 

SCR dependa de expressa autorização do interessado em pleitear crédito, 

pois mesmo que haja, releva considerar que a permanência indevida de 

informação negativa de débito já pago é suficiente para prejudicá-lo na 

concessão de crédito, o que efetivamente ocorreu com a parte autora. 

Assim, analisando os autos, constato que a restrição em seu nome 

ocorreu de forma indevida, já que a dívida objeto da restrição teve seu 

pagamento plenamente comprovado, além de não haver qualquer alegação 

de pagamento em atraso. Essas premissas forçam reconhecer a 

procedência do pedido de declaração de inexistência de débitos. Quanto 

ao dano moral, resta configurada a sua ocorrência, já que totalmente 

ilegítima a permanência de anotação negativa em nome da promovente 

(débito vencido) por dívida regularmente paga dentro do vencimento. 

Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de ter 

incluído indevidamente o nome da demandante no cadastro de 

informações negativas (que podem abranger tanto o SPC, Serasa, quanto 

o próprio SCR) é suficiente para a configuração do dano moral. Além 

disso, a jurisprudência pátria também é predominante no sentido de que o 

dano moral puro (in re ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a 

comprovação do ato lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de 

alguém nos cadastros de proteção ao crédito. 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 são, 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, além do valor que originou a restrição indevida (R$ 4.318,43). No 

caso, esses elementos autorizam a fixação da indenização em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que entendo mais justa e equânime 

ao caso, além de atender aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Ante o exposto, JULGO parcialmente procedentes os 

pedidos formulados na inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência 

do débito de R$ 4.318,43 imputados à promovente pelo banco promovido, 

e que gerou a restrição; determinando ainda, a exclusão imediata e 

definitiva da referida dívida na condição de vencida no SCR, 

confirmando-se a liminar ora concedida; b) CONDENAR a promovida 

Banco Daycoval S.A. ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de indenização por danos morais, cuja incidência deverá ser 

feita a partir da única data em que foi possível verificar quando a 

promovente teve ciência da informação negativa; no caso, 24/07/2017 – 

data do e-mail recebido do banco, por se tratar de responsabilidade 

extracontratual, bem como a correção monetária pelos índices do INPC, 

com incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ). E o faço com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO 

TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença 

proferido no identificador 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. Às providências. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-23.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON MARQUES DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GHYSLEN ROBSON LEHNEN OAB - MT0015312A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADIR FREO (REQUERIDO)

 

Cancelo a audiência designada para a data de 13/03/2018 às 08:00. 

Outrossim, promovo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, para 

se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias acerca do novo endereço 

do(a) promovido(a), sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-56.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SINFRONIO GOMES DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1000058-56.2017.8.11.0018 REQUERENTE: SINFRONIO GOMES DAS 

NEVES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A DECISÃO 1. RECEBO O 

RECURSO INOMINADO acostado em ID: 11588205 dos autos, o qual, 

conforme certificado em ID: 11625022 é TEMPESTIVO; 2. Uma vez 

presentes os requisitos de admissibilidade (interesse, legitimidade e 

adequação) impõe-se o recebimento do presente recurso, porém, 

SOMENTE NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO, nos termos do disposto no art. 

43 da Lei n.º 9.099/95, eis que consoante entendimento das Turmas 

Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em 

situações excepcionais. 3. Intime-se a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal desta Estado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010224-28.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDY CABRAL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO)

VERONICA ESTEFANI DE ALMEIDA OAB - MT22868/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

8010224-28.2017.8.11.0018 REQUERENTE: JURANDY CABRAL DOS 

SANTOS REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos 

por TELEFONICA BRASIL S.A, visando suprir suposta omissão na 
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sentença que julgou parcialmente procedente a presente demanda, 

sustentando o recorrente, em suma, que o valor fixados a título de dano 

moral é exorbitante. Pois bem, primeiramente conheço dos embargos de 

declaração, eis que tempestivos, conforme certidão inserida no ID: 

11359155. Demais disso registro que analisando a sentença atacada, não 

vislumbro nenhuma obscuridade, contradição ou omissão, fato que 

demonstra que os embargos em tela almejam a reforma da decisão, 

consoante expresso registro do embargante. Ocorre que, a finalidade do 

recurso de embargos de declaração é complementar o acórdão ou 

sentença quando presente omissão de ponto fundamental, contradição 

entre a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões 

desenvolvidas, sendo certo, portanto, que somente é possível conferir 

efeitos infringentes ou modificativos a tal recurso se para corrigir 

referidos defeitos. Sobre o assunto, é a jurisprudência do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO - RECURSO DESPROVIDO Os embargos 

declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a 

decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua 

oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de 

omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, pretende o 

embargante a rediscussão da matéria apreciada. (ED 83976/2017, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 18/08/2017). EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - RECURSO DESPROVIDO. Os 

embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo 

inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que 

autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na 

espécie, à conta de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, 

pretende o embargante a rediscussão da matéria apreciada. (ED 

83976/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 18/08/2017). 

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, diante do não preenchimento dos 

requisitos legais e a inexistência de omissão, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. Considerando a petição inserida no ID: 11834486, 

intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito no prazo 

de 05 (cinco) dias. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-67.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO GAONA (REQUERENTE)

FRANCIELE GAONA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA MENDES OAB - MT0014934A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO BITTENCOURT FERRAZ DE CAMARGO OAB - PR0052665A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1000109-67.2017.8.11.0018 REQUERENTE: AUGUSTO GAONA, 

FRANCIELE GAONA REQUERIDO: UNIMED REGIONAL MARINGA - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos, etc. Trata-se de Embargos 

de Declaração opostos por UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO, visando suprir suposta omissão na sentença que 

julgou parcialmente procedente a presente demanda, sustentando o 

recorrente, em suma, que a fundamentação invocada para o julgamento 

não levou em consideração o teor da Lei 9.656/98, no que diz respeito a 

inscrição de recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, não 

se estendendo aos netos. Pois bem, primeiramente conheço dos 

embargos de declaração, eis que tempestivos, conforme certidão inserida 

no ID: 11764533. Demais disso registro que analisando a sentença 

atacada, não vislumbro nenhuma obscuridade, contradição ou omissão, 

fato que demonstra que os embargos em tela almejam a reforma da 

decisão, consoante expresso registro do embargante. Ocorre que, a 

finalidade do recurso de embargos de declaração é complementar o 

acórdão ou sentença quando presente omissão de ponto fundamental, 

contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas 

razões desenvolvidas, sendo certo, portanto, que somente é possível 

conferir efeitos infringentes ou modificativos a tal recurso se para corrigir 

referidos defeitos. Sobre o assunto, é a jurisprudência do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO - RECURSO DESPROVIDO Os embargos 

declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a 

decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua 

oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de 

omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, pretende o 

embargante a rediscussão da matéria apreciada. (ED 83976/2017, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 18/08/2017). EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - RECURSO DESPROVIDO. Os 

embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo 

inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que 

autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na 

espécie, à conta de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, 

pretende o embargante a rediscussão da matéria apreciada. (ED 

83976/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 18/08/2017). 

Ademais, ressalta-se que o artigo 12, inc. III, “b” da Lei 9.656/98 dispões 

que “inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do 

consumidor, como dependente, isento do cumprimento dos períodos de 

carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do 

nascimento ou adoção”. Veja-se que a lei diz consumidor do plano de 

saúde, compreendendo neste conceito de consumidor todos aqueles que 

usufruem e são beneficiários do plano, não apenas o titular. FORTE EM 

TAIS FUNDAMENTOS, diante do não preenchimento dos requisitos legais e 

a inexistência de omissão, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

P.R.I.C.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 90728 Nr: 2003-95.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo de Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Aline de Farias - 

OAB:21308/O, Simone Bergamaschi da Fonseca - OAB:5.810

 Vistos.

 Defiro os pedidos do membro do Ministério Público (ref. 61 e 88), para 

tanto , expeça-se carta precatória à Comarca de Matupá, a fim de que 

realizem a inquirição da testemunha Eduardo Pereira dos Anjos, 

observando-se o endereço indicado na ref. 61.

No que tange à testemunha Leonardo Alves Moreira, defiro a condução 

coercitiva, uma vez que devidamente intimada não compareceu à 

audiência realizada anteriormente (ref. 52).

Sendo assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20 

de abril de 2018 às 15h30min para a inquirição da testemunha Leonardo, 

bem como para proceder o interrogatório do réu.

Intimem-se o acusado e suas advogadas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 103224 Nr: 8390-29.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emanuel Borges de Brito, Juliano Bezerra 

Pereira, Leandro Borges Soares, Tulio da Silva de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21617/O, Enoque Sampaio - OAB:19.120, 

Lauro Gonçalo da Costa - OAB:15304

 “Vistos, etc. Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva dos 

réus Juliano e Emanuel. Pois bem. Em que pese o notável entendimento da 

defesa, percebo que permanecem hígidos os requisitos da prisão 
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preventiva, ante a manifesta possibilidade de reiteração criminosa, 

porquanto os réus respondem a INÚMEROS processos criminais por 

crimes contra o patrimônio, inclusive com condenações criminais, fato 

demonstrador da necessidade da prisão para garantia da ordem pública, 

ante a enorme chance de os réus voltarem a praticar delitos. No mais, 

quanto à alegação de que o réu Juliano não teria praticado o delito, 

percebe-se ser versão isolada e dissonante das demais provas 

constantes no processo. Assim, sem maiores delongas, indefiro o pedido 

de revogação da prisão preventiva dos acusados, devendo ser mantida a 

decisão que decretou a prisão. Expeça-se COM URGÊNCIA, carta 

precatória à comarca de Cuiabá para o interrogatório dos réus Juliano 

Bezerra Pereira (réu preso) e Tulio da Silva de Jesus (réu solto). 

Expeça-se, também, oficio à SEJUDH para, havendo vaga, proceder ao 

recambiamento dos réus Leandro Borges Soares e Emanuel Borges de 

Brito para penitenciária em Cuiaba-MT. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Nada mais havendo a consignar, por mim, Tácila Barbieri, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86144 Nr: 5340-29.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorival Lisboa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 De: Ministério Público

Para: Terceira Vara.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 80882 Nr: 2378-33.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio da Silva, Zacarias Sebastião da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 Vistos.

Em atendimento ao Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux., passo à 

reanálise da necessidade de manutenção dos armamentos em depósitos 

judiciais.

O artigo 25 da Lei 10826/03 aduz que as armas de fogos apreendidas 

serão encaminhadas ao exército quando não mais interessarem à 

persecução penal. Vejamos:

“Art. 25. As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo 

pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à 

persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando 

do Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para 

destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças 

Armadas, na forma do regulamento desta Lei”.

Compulsando os autos, verifico que a(s) arma(s) apreendida(s) não se 

faz(em) mais necessária(s) para o deslinde da causa, visto que até o 

momento as partes não manifestaram eventual interesse ou não é possível 

reavê-las por falta de comprovação da propriedade ou, ainda, por ser 

produto de crime.

Sendo assim, determino o encaminhamento da(s) arma(s) apreendida(s) 

ao exército, nos termos do artigo 25 da Lei nº 10826/03 e da Resolução nº 

134/2011-CNJ, ou, em caso de terceiro de boa-fé, promova a restituição, 

conforme preceitua o art. 119.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juara-MT, 31 de janeiro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 72082 Nr: 2288-59.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Pazio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Vistos.

Em atendimento ao Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux., passo à 

reanálise da necessidade de manutenção dos armamentos em depósitos 

judiciais.

O artigo 25 da Lei 10826/03 aduz que as armas de fogos apreendidas 

serão encaminhadas ao exército quando não mais interessarem à 

persecução penal. Vejamos:

“Art. 25. As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo 

pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à 

persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando 

do Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para 

destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças 

Armadas, na forma do regulamento desta Lei”.

Compulsando os autos, verifico que a(s) arma(s) apreendida(s) não se 

faz(em) mais necessária(s) para o deslinde da causa, visto que até o 

momento as partes não manifestaram eventual interesse ou não é possível 

reavê-las por falta de comprovação da propriedade ou, ainda, por ser 

produto de crime.

Sendo assim, determino o encaminhamento da(s) arma(s) apreendida(s) 

ao exército, nos termos do artigo 25 da Lei nº 10826/03 e da Resolução nº 

134/2011-CNJ, ou, em caso de terceiro de boa-fé, promova a restituinão, 

conforme preceitua o art. 119.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juara-MT, 31 de janeiro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 98724 Nr: 6023-32.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cezar Oliveira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A

 Cód. 98724Vistos.Trata-se de resposta à acusação apresentada em 

favor do acusado Paulo Cezar Oliveira da Costa.[...] Por tais fundamentos, 

há indícios da existência do juízo de reprovação da conduta praticada pelo 

réu, uma vez que um dos requisitos para o recebimento da denúncia é 

justamente a justa causa para o seu oferecimento, porquanto esta deve 

ser entendida como a exigência de um lastro mínimo para a deflagração de 

uma ação penal, ou seja, o mínimo de convencimento possível sobre a 

materialidade e autoria do delito.Portanto, não sendo o caso de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 27 de abril de 2018 às 14h00min (MT). Intime-se o acusado e as 

testemunhas arroladas. [...] Compulsando os autos, verifico que se trata 

de ação penal de competência do Júri, sendo assim, abram-se vistas às 

partes para manifestarem eventual interesse na(s) arma(s) 

apreendida(s).Em caso negativo, desde já determino o encaminhamento 

da(s) arma(s) apreendida(s) ao exército, nos termos do artigo 25 da Lei nº 

10826/03 e da Resolução nº 134/2011-CNJ, ou, em caso de terceiro de 

boa-fé, promova a restituinão, conforme preceitua o art. 119.Sendo a 

resposta positiva, mantenha a(s) citada(s) arma(s) em depósito para 

posterior utilização em plenário.Intime-se o advogado do réu.Ciência ao 

Ministér io Públ ico.Cumpra-se expedindo o necessár io.À s 

providências.Juara-MT, 06 de fevereiro de 2018.Pedro Flory Diniz 

NogueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 69161 Nr: 882-03.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT, Tobias Piva - OAB:20730/O

 Vistos em correiçãoTrata-se de resposta à acusação apresentada pela 

defesa do acusado em que alega que a peça acusatória traz grave 

omissão quando a descrição dos acontecimentos, já que o réu e a vítima 

nunca tiveram qualquer relação de união estável ou convivência marital 

bem como ausência de materialidade no que se refere ao crime de 

ameaça.É o relato. Fundamento.Decido.Extrai-se da dinâmica dos fatos 

que o acusado e a vítima mantiveram um relacionamento amoroso, motivo 

pelo qual o acusado passou a persegui-la, no mês de setembro de 2015, 

em diversas localidades, neste Município de Juara/MT, [...].No que se 

refere ao pedido de absolvição por insuficiência de provas quanto ao 

crime de ameaça, por óbvio, durante a instrução criminal, a nobre defesa 

do acusado terá toda a possibilidade de provar o não envolvimento do 

indigitado na prática do delito. Contudo, as provas até o momento 

carreadas ao processo são suficientes para determinar a abertura de 

instrução processual. [...] Por tais fundamentos, há indícios da existência 

do juízo de reprovação da conduta praticada pelo réu, uma vez que um 

dos requisitos para o recebimento da denúncia é justamente a justa causa 

para o seu oferecimento, porquanto esta deve ser entendida como a 

exigência de um lastro mínimo para a deflagração de uma ação penal, ou 

seja, o mínimo de convencimento possível sobre a materialidade e autoria 

do delito.Portanto, não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, art. 

397), designo audiência de instrução e julgamento para o dia 5 de julho de 

2018 às 16h20min. Intime-se o acusado e as testemunhas arroladas. Caso 

as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta precatória 

para a oitiva, intimando-se a defesa da expedição (Súmula 273 - STJ - 

Intimada à defesa da expedição da carta precatória, torna-se 

desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado).Ciência 

ao Ministério Público.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 86144 Nr: 5340-29.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorival Lisboa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 Vistos em correiçãoTrata-se de resposta à acusação apresentada pela 

defesa do acusado Dorival Lisboa de Souza. É o relato. 

Fundamento.Decido.Consoante a leitura do artigo 397 do Código de 

Processo Penal o juiz pode absolver sumariamente o réu quando 

constatado que os elementos trazidos configuram com absoluta certeza a 

existência de causas de exclusão da ilicitude do fato, de exclusão da 

culpabilidade (exceto inimputabilidade), ou que o fato narrado 

evidentemente não constitui crime, possa absolver sumariamente o 

acusado.Veja-se que as interpretações, literal, sistemática e teleológica 

dos termos da disposição legal do art. 397 são todas no sentido de que se 

trata de norma que visa a dar mais efetividade e economia ao provimento 

jurisdicional, ao mesmo tempo em que ele possa ser benéfico ao acusado, 

com a segurança necessária ao julgamento justo do fato delituoso. [...]. 

Por tais fundamentos, há indícios da existência do juízo de reprovação da 

conduta praticada pelo réu, uma vez que um dos requisitos para o 

recebimento da denúncia é justamente a justa causa para o seu 

oferecimento, porquanto esta deve ser entendida como a exigência de um 

lastro mínimo para a deflagração de uma ação penal, ou seja, o mínimo de 

convencimento possível sobre a materialidade e autoria do delito.Portanto, 

não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, art. 397), designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 3 de julho de 2018 às 

14h00min. Intime-se o acusado e as testemunhas arroladas. Caso as 

testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta precatória 

para a oitiva, intimando-se a defesa da expedição (Súmula 273 - STJ - 

Intimada à defesa da expedição da carta precatória, torna-se 

desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado).Ciência 

ao Ministério Público.Intime-se o acusado.Cumpra-se expedindo o 

necessário.

Comarca de Juína

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 21/2018

O Excelentíssimo Senhor Doutor RAUL LARA LEITE, Juiz de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Juína, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o disposto no Capítulo 1, seções 2 (Da função 

Correicional), e 3 (Roteiro de Correção), da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso;

CONSIDERANDO o teor da Portaria nº 005/2017-CM, que o designou como 

Juiz Diretor do Foro;

CONSIDERANDO o teor da Portaria nº 007/2018, eu estabeleceu a 

realização de Correição Geral Ordinária na Diretoria do Foro de Juína/MT, 

no período de 25 de janeiro de 2018 à 23 de fevereiro de 2018;

E ainda, CONSIDERANDO a necessidade de dilação de prazo para 

proceder vistoria e levantamento do processos, livros, pastas e também 

avaliar a gestão administrativa e manutenção da metodologia de trabalho 

implantados na Central de Administração;

RESOLVE,

Art. 1º - PRORROGAR, nos termos do art. 18, §§ 1.º e 2.º da CNGC-MT, o 

prazo de realização dos trabalhos da Correição Geral Ordinária da 

Secretaria da Central de Administração da Comarca de Juína, que 

compreenderá, portanto, o período de 25 de fevereiro à 25 de março de 

2018;

Publique-se, Cumpra-se e Remeta-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso, ao Doutor Representante do 

Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil/Subseção de Juína e 

afixe no átrio do Fórum para conhecimento geral.

Juína, 23 de fevereiro de 2018

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA nº 18/2018 - Alterar a portaria 14/2017, para atualizar a 

estrutura do Lotacionograma de servidores e estagiários da Comarca de 

Juína da seguinte maneira:

* A Portaria nº 18/2018 completa ,encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000072-82.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA CUMBARU LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO SANTOS VIEIRA (REQUERIDO)

ALDEMIR PEREIRA LIMA (REQUERIDO)

JOSE MILTON PEREIRA LIMA (REQUERIDO)

MARCOS AURELIO GARCEZ LIMA (REQUERIDO)

CELIO SOUZA SILVERIO (REQUERIDO)

IZAQUEL FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

ASSOCIACAO BOM FUTURO (REQUERIDO)

PATRICIA RAQUEL DE CAMPOS VIEIRA (REQUERIDO)

JOSE AMERICO DE LIMA BATISTA (REQUERIDO)

JOSE MILTON FERNANDES RODRIGUES (REQUERIDO)

OTAIR DA SILVA BORGES (REQUERIDO)

IVERSON BACH (REQUERIDO)

ERICA PARRO (REQUERIDO)

JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

SIDNEY APARECIDO MAESTER (REQUERIDO)

FLAVIO BRUMADO (REQUERIDO)

REINALDO FELIX DA SILVA (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS MARCELINO RIBEIRO (REQUERIDO)

ROSIMAR DE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

MARCIO FERREIRA DA SILVA AUGUSTO (REQUERIDO)

MANOEL FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

JOSE ANTONIO BORGES (REQUERIDO)

OSMAR APARECIDO MORAIS (REQUERIDO)

ENEIAS DE ALMEIDA TEXEIRA (REQUERIDO)
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CLAUDEIR PEREIRA DE LIMA (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de sua advogada, para juntar aos autos 

o comprovante de pagamento da diligência margeada pelo Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000067-60.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. D. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. O. (REQUERIDO)

 

DECISÃO JUDICIAL

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102530 Nr: 3405-98.2014.811.0025

 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: MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALTINO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA FALCÃO RODRIGUES - 

OAB:616-A/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, Cpf: 

08512388234, Rg: 299.466, Filiação: Maria Rosa de Oliveira e Manoel 

Messias Nunes, data de nascimento: 30/07/1951, brasileiro(a), natural de 

Itanhomi-MG, divorciado(a), camareira, Telefone 8111-5427. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO (A, S) Requerente, acima qualificado(a, s) para 

que, ciente, cumpra a determinação judicial firmada nos autos e abaixo 

consignada ou cuja cópia está anexa, fazendo parte integrante deste, 

mais precisamente para NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, EFETUAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS E DA TAXA JUDICIÁRIA NO VALOR 

TOTAL DE R$ 507,14 (QUINHENTOS E SETE REAIS E QUATORZE 

CENTAVOS), CONFORME CERTIDÃO DE CÁLCULO DE FL. 50 DOS 

AUTOS, SOB PENA DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA/PROTESTO. 

OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE A GUIA PARA PAGAMENTO DOS 

VALORES SUPRACITADOS PODERÁ SER OBTIDA NO SEGUINTE 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home.

Despacho/Decisão: "10.Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, 

JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

art. 267, inciso III, do CPC.11.Condeno a parte autora nas custas e 

despesas processuais, não sendo pagas deverão ser anotadas as 

margens da distribuição, para o caso de novo ajuizamento, deixo de 

condená-la ao pagamento dos honorários advocatícios pois não houve 

citação.12.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.13.P.I.C.Juína/MT, 08 de maio de 

2015. Roger Augusto Bim Donega. 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, MATHEUS RIBEIRO 

BATISTA PAINS, digitei.

Juína, 15 de fevereiro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 109658 Nr: 2434-79.2015.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:18730/MT

 Primeiramente, determino a redistribuição do feito como Cumprimento de 

Sentença.Após, intime-se o executado via edital para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento do débito no valor de R$ 45.826,83 

(quarenta e cinco mil oitocentos e vinte e seis reais e oitenta e três 

centavos), 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.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 121827 Nr: 2514-09.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MRDS, ERDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:OAB/MT 19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 Certifico que decorreu o prazo do edital, bem como o prazo para a parte 

executada efetuar o pagamento da dívida alimentar. Assim sendo, em 

cumprimento ao r. Despacho de fls. 31, último parágrafo, nomeio como 

curador da parte requerida o (a)Advogado (a) militante nesta Comarca, Dr. 

EDER HERMES.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42063 Nr: 4644-84.2007.811.0025

 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: 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): 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: 27/12/2007.

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: 853/2004, 

854/2004, 1148/2005, 1149/2005 (MAIS 2 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2004

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 792,68

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97859 Nr: 6329-19.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMASIO L. DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:15177/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DAMASIO L. DA SILVA, 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: 19/12/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO em face de DAMASIO 

L. DA SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 8371/2010, 

29544/2011, 30178/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/11/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.290,57

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42166 Nr: 4599-80.2007.811.0025

 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: 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): 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: 21/12/2007.

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: 861/2004, 

1157/2005, 1090/2006.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2004

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 571,88

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42038 Nr: 4526-11.2007.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIANISIA ROSA PEREIRA DIAS

 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): DIANISIA ROSA PEREIRA DIAS, Cpf: 

30451132149, 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: 21/12/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO em face de DIANISIA 

ROSA PEREIRA DIAS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

736/2004, 1037/2005, 984/2006.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2004

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 649,76

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000178-44.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

V. G. G. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UIARA DE SOUZA GAMA OAB - 014.540.791-85 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Município de Juína (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE AVILA PRADO OAB - RS34772-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000178-44.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: VITOR GABRIEL GAMA DE SENE REPRESENTANTE: UIARA 

DE SOUZA GAMA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO 

DE JUÍNA Autos nº 1000178-44.2018.8.11.0025 VISTOS ETC. Trata-se de 

ação civil pública com pedido de tutela de urgência proposta pelo Ministério 

Público em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de 

Juína-MT, visando o fornecimento do medicamento venvance 30 mg ao 

menor Vitor Gabriel Gama de Sene. Aduz o autor, em síntese, que o menor 

Vitor Gabriel Gama de Sene sofre de Transtornos de Espectro Autista – 

TEA e necessita fazer uso do medicamento venvance 30 mg, com 

urgência. Afirma, que o medicamento é de uso contínuo e o infante fica 

muito agitado e agressivo se não fizer uso da medicação, no entanto, 

devido ao seu alto custo, aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais) a 

caixa, a genitora do menor não possui condições financeiras para 

adquiri-lo e ao procurar a Secretaria Municipal de Saúde foi informada que 

a responsabilidade pelo fornecimento é do Estado. Pautado nesses 

argumentos, requer a concessão da tutela de urgência, nos moldes do 

artigo 300, do Código de Processo Civil. Com a inicial, vieram acostados os 

documentos que instruem o aludido pedido. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Compulsando os documentos 

carreados nos autos, entendo que o indeferimento do pleito liminar é 

medida que se impõe. Vejamos. 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, conforme dispõe o 

art. 300, do CPC. Não obstante, o artigo acima citado consiste nos 

fundamentos do direito material, os quais devem ser admissíveis ao ponto 

de autorizar que, em uma avaliação superficial e em matéria sumária, seja 

atendido sem o devido contraditório. Sobre o tema, a melhor doutrina 

consigna que: “o risco de dano irreparável ou de difícil reparação e que 

enseja antecipação assecuratória é o risco concreto (e não hipotético ou 

eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do 

processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou 

prejudicar o direito afirmado pela parte). Se o risco, mesmo grave não é 

iminente, não se justifica a antecipação da tutela. É consequência lógica 

do princípio da necessidade.”[1] No caso em exame, em que pese haja 

prescrição indicando o referido medicamento ao paciente o relatório 

médico não aponta os eventuais riscos a que o paciente estaria sujeito na 

hipótese de não uso do fármaco, tão pouco descreveu a necessidade 

e/ou urgência na sua utilização, a ponto de se exigir uma intervenção 

imediata, sob pena de prejuízos à saúde do paciente. Se não bastasse 

isso, o parecer emitido pelo NAT – id. 11855958 informa que: “Vevance 

30mg (lisdexanfetamina) é um anfetamínico e, portanto, um estimulante do 

sistema nervoso central. Seu uso é autorizado pela ANVISA quanto pelo 

FDA para tratamento TDA (transtorno de atenção) em crianças maiores de 
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6 anos, portanto, seu uso para o espectro autista é considerado off-label.” 

[g.n.] Por oportuno, entendo necessário o esclarecimento sobre o termo 

“considerado off-label”, que diz respeito ao medicamento, segundo a 

ANVISA é: “... o uso off label do medicamento, ou seja, o uso não 

aprovado, que não consta da bula. O uso off label de um medicamento é 

feito por conta e risco do médico que o prescreve, e pode eventualmente 

vir a caracterizar um erro médico, mas em grande parte das vezes 

trata-se de uso essencialmente correto, apenas ainda não aprovado. Há 

casos mesmo em que esta indicação nunca será aprovada por uma 

agência reguladora, como em doenças raras cujo tratamento 

medicamentoso só é respaldado por séries de casos. Tais indicações 

possivelmente nunca constarão da bula do medicamento porque jamais 

serão estudadas por ensaios clínicos.”[2] Além disso, o parecer 

supracitado informa que o fármaco vindicado não faz parte da Relação 

Nacional de Medicamentos Essenciais-RENAME nem se encontra na lista 

de medicamentos de “alto custo” do Ministério da Saúde, não sendo, 

portanto, usualmente dispensado pelas unidades de saúde do SUS. Desse 

modo, impossível se torna vislumbrar o requisito da probabilidade da 

alegação contida no feito, pois o objeto da ação em análise imprescinde de 

maiores esclarecimentos, não podendo a verossimilhança do direito 

alegado ser auferida de plano ante a carência de documentos que 

comprovem a necessidade do paciente fazer uso, de modo urgente, do 

medicamento prescrito ou o prejuízo efetivo em caso de não uso do citado 

remédio. Assim, por se tratar de matéria eminentemente fática, é de boa 

cautela que se verifiquem todas as provas possíveis pelo direito admitidos, 

mediante cognição exauriente e com a observância dos princípios 

orientadores de nosso ordenamento jurídico. Ainda, não restou 

cabalmente demonstrado a existência de perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação que não possa aguardar a angularização da demanda 

processual. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER AUTORA PORTADORA DE ARTROSE GRAVE 

NOS JOELHOS NECESSIDADE DE ARTROPLASIA TOTAL DECISÃO QUE 

DEFERIU, EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA 

EM HOSPITAL PARTICULAR NÃO CABIMENTO. Procedimento cirúrgico que 

é disponibilizado pelo SUS e realizado na UNICAMP. Ausência de negativa 

de atendimento à autora. Preferência de realização da cirurgia pelo 

Estado, no lugar de hospital particular, às expensas do erário municipal. 

Inexistência de indicação de risco iminente e irreversível à saúde, aptos a 

caracterização da urgência do tratamento médico pleiteado, um dos 

requisitos para a antecipação da tutela jurisdicional. Decisão reformada. 

Recurso provido.” (TJ-SP AI 20259141320158260000, Relator: Marcelo 

Semer, Data de Julgamento: 13/04/2015, 10ª Câmara de Direito Público) Por 

derradeiro, trago à baila o enunciado 51 da II Jornada de Direito à Saúde – 

CNJ, que dispõe: “51 - Saúde Pública – Nos processos judiciais, a 

caracterização da urgência/emergência requer relatório médico 

circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco 

imediato.” Assim, considerando que os autos se encontram completamente 

desprovidos de documentos médicos que comprovem de forma detalhada 

a necessidade do paciente fazer o uso do medicamento de urgência e/ou 

o eventual prejuízo em caso de não uso, baseando-se única e 

exclusivamente em uma simples declaração médica, tenho por bem 

indeferir a tutela de urgência contida no bojo da peça inicial. Ante o 

exposto, RECEBO a inicial e INDEFIRO, por ora, a Tutela de Urgência, visto 

que ausentes o fumus boni iuris e o periculun in mora, requisitos 

essenciais para a concessão da medida. Todavia, DETERMINO a intimação 

da parte autora para que, caso queira e no prazo de 10 (dez) dias, acoste 

aos autos documentos complementares e necessários para o deferimento 

da tutela de urgência. CITEM-SE os requeridos, via mandado e/ou carta 

precatória (art. 247, inciso III, do NCPC), na pessoa de seu representante 

legal, para responder no prazo legal, nos termos do arts. 232 e 335, inciso 

III, ambos do NCPC. CONSIGNE-SE no mandado/carta precatória que, não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela parte autora (art. 344, do NCPC). Dê-se CIÊNCIA ao 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providencias. 

Juína, 22 de fevereiro de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito [1] 

ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela, São Paulo; Saraiva, 1997, 

1ª ed., p. 77. [2] Site www.portal.anvisa.gov.br/ - acessado em 

22.02.2018.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000191-43.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. C. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Certidão Certifico que foi agendada a audiência de conciliação/mediação, 

para o dia 09/03/2018 ás 09 horas. ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA SERÁ 

REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – 

CEJUSC DE JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai o executado 

intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

NCPC). b) O não comparecimento injustificado do exequente ou do 

executado à audiência de conciliação/mediação 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. FRANKLIN J. ALVES BASTOS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, 

CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000743-42.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

I. R. B. D. O. (EXEQUENTE)

K. I. B. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA OAB - MT19390/O (ADVOGADO)

ADRIANA DE FATIMA DE BONFIM OAB - 008.289.411-65 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N. G. D. O. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000743-42.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: 

KAUANE ISABELLY BONFIM DE OLIVEIRA, IGOR RAFAEL BONFIM DE 

OLIVEIRA REPRESENTANTE: ADRIANA DE FATIMA DE BONFIM 

EXECUTADO: NELIO GONCALVES DE OLIVEIRA Vistos em correição. 

DEFIRO o pedido de Id. 11826729. Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA, em 

favor de NÉLIO GONÇALVES DE OLIVEIRA, salvo se por outro motivo não 

estiver preso. No mais, intime-se a parte exequente para requerer o que 

entender por direito no prazo de 10 (dez) dias. Ciência ao Ministério 

Público. Às providências. Juína/MT, 20 de fevereiro de 2018. VICTOR LIMA 

PINTO COELHO Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000198-35.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIANO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSENALVA OLIVEIRA DA SILVA ALMEIDA OAB - MT19454/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Everson Xavier Dutra (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000198-35.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: ADRIANA 

MARIANO DA SILVA EXECUTADO: EVERSON XAVIER DUTRA DECISÃO 

Vistos em correição. Cuida-se de ação de execução de alimentos ajuizada 

pelo rito do artigo 528, § 7º do Novo Código de Processo Civil por 

EVERTON MARIANO DUTRA, representado por sua genitora Adriana 

Mariano da Silva, em face de EVERTON XAVIER DUTRA, já qualificados 

nos autos. Compulsando os autos, observo que a Exequente pretende 

executar alimentos pelo rito da prisão civil, mas incluiu no presente feito 

um número superior de parcelas permitidas para esse rito processual (art. 

528, § 7º), além de créditos oriundos de despesas extras (gastos com 

medicamentos e consultas). Portanto, intime-se a Exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial e limitar o valor da demanda 

às 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução, sob pena 
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de indeferimento da petição inicial (art. 321 c/c art. 330, NCPC). Fica a 

Exequente advertida de que deverá fazer uso das vias expropriatórias 

para executar as parcelas pretéritas (anteriores aos três últimos meses 

ao ajuizamento da execução) e os gastos extraordinários. Por fim, DEFIRO 

os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 c/c art. 99, § 3º, 

NCPC. Às providências. Juína/MT, 22 de fevereiro de 2018. RAUL LARA 

LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000035-55.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

F. J. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO)

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. P. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000035-55.2018.8.11.0025 AUTOR: 

FRANCIELI JULIO MONTEIRO RÉU: MARCIO MAURICIO PEIXOTO Vistos, 

etc. Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável 

c/c guarda, visitas e alimentos, partilha de bens c/c pedido de tutela de 

urgência de fixação de alimentos provisórios e arrolamento de bens 

proposta por FRANCIELI JULIO MONTEIRO em face de MARCIO MAURÍCIO 

PEIXOTO, todos devidamente qualificados. Consta dos autos que a menor 

Emanuelly Vitoria Bertalio Peixoto, nascida em 30/05/2012, é filha do 

requerido, conforme faz prova nos autos. Narra-se que, a requerente 

Francieli Julia Monteiro e o requerido, conviveram em regime de união 

estável por 07 (sete) anos, porém, o relacionamento se deu término há 

aproximadamente 02 (dois) meses. A requerente busca solucionar a 

questão de maneira consensual, e pugna junto ao CEJUSC desta Comarca 

a tentativa de mediação/conciliação. Breve relato. Decido. Recebo a inicial 

em todos os seus termos. Ao sopesar os fatos narrados na inicial, bem 

como visando resguardar os interesses da menor, tenho por bem, em 

consonância com o disposto no artigo 1.584 do Código Civil, conceder a 

guarda unilateral à genitora FRANCIELI JULIO MONTEIRO. Assim, DEFIRO a 

guarda provisória da menor Emanuelly Vitoria Bertalio Peixoto à genitora 

Sra. Franciele Julio Monteiro, mediante lavratura do competente termo. 

Outrossim, verifico que a certidão de nascimento denota a legitimidade da 

parte autora em face da parte demandada. Atendidos, pois, os requisitos 

indicados no artigo 2º da Lei 5.478/68, que prescrevem que o credor de 

alimentos dirigir-se-á ao Juízo competente, provando apenas o vínculo de 

parentesco com o requerido, o dever de prestar alimentos é líquido e 

certo. Assim, com base no artigo 4º da Lei 5.478/68, considerando a 

binômia necessidade e possibilidade, sendo certo que esta última condição 

é prematura para aferição nesse momento processual, FIXO alimentos 

provisórios em favor do alimentado, em 30% (trinta por cento) do valor do 

salário mínimo vigente, o equivalente a R$ 281,10 (duzentos e oitenta e um 

reais e dez centavos) mensais, mais 50% de despesas extraordinárias a 

partir da citação, valor esse que deverá ser depositado e/ou transferido, 

até o dia 10 de cada mês em conta bancária em nome da menor e/ ou da 

genitora, a ser informada nos autos. Postergo à análise da cautelar para 

arrolamentos de bens, para momento posterior à audiência. Nos termos do 

artigo 334 do NCPC, remeta-se o presente feito ao CEJUSC, para que, 

designe audiência de conciliação/mediação de acordo com a pauta do 

conciliador. Cite-se e intime-se a parte Ré. O prazo para contestação (de 

quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

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. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: I 

– havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; Certifiquem-se as 

tempestividades das petições apresentadas nos autos. No mais, 

DETERMINO a realização do estudo psicossocial. Ciência ao Ministério 

Público. Expeça-se o necessário. Às providências. Juína/MT, 22 de janeiro 

de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 120292 Nr: 1568-37.2016.811.0025

 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: ADEMIR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL PESSINI NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito.Preclusas as vias 

recursais, arquivem-se os autos, observando as formalidades 

legais.Publique-se. Registra-se. Intime-se. Cumpra-se.Juína/MT, 26 de 

fevereiro de 2018.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 123750 Nr: 3700-67.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLENDA DOS SANTOS VILELA, GLEISON 

ARTHUR SCHILLING, JOEL ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO 

- OAB:19216, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR. EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS 

PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR AS RAZÕES DO RECURSO EM 

SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 130094 Nr: 2554-54.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ PESSOA PADILHA, ZAQUEU PESSOA 

ROQUE, RONIVALDO PESSOA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA - OAB:19390/MT, 

WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Vistos,

Tendo em vista a declaração em audiência (dia 27/02/2018) constante do 

processo sob o Código n. 132575, relativo ao procedimento sigiloso com 

base no Provimento n. 27/2013/GCJ, dando conta de que o corréu Josué 

Pessoa Padilha teria sido ameaçado no corredor do Fórum desta Comarca, 

a ponto de retirar a espontaneidade de seu interrogatório colhido no dia 

07/02/2018, DETERMINO o seu reinterrogatório, nos termos do art. 196 do 

CPP, oportunidade em que DESIGNO audiência para o dia 23/03/2018, às 

14h.

INTIME-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010537-07.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SILDA APARECIDA DE OLIVEIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Aline Cristina Machado Flores OAB - MT16370/O-A (ADVOGADO)

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora para, em 05(cinco) 

dias, manifestar o que entender de direito, tendo em vista o retorno da 

carta precatória com certidão negativa do Sr. Oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010538-89.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA DE SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANA DIAS DE CAMPOS OAB - MT0009369A-O (ADVOGADO)

LUCIANA ROSA GOMES OAB - MT0007848A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010430-94.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUZA DA SILVA JOHANN (EXECUTADO)

JOAO CLAUDIO GASPAR (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora 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: 8010240-92.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT0006188A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GHYSLEN ROBSON LEHNEN OAB - MT0015312A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes na pessoa de 

seus advogados, da sentença de ID 10053900, a qual JULGOU 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial somente para DECLARAR 

rescindido o contrato celebrado entre as partes, bem como CONDENOU a 

empresa ré à restituir o valor pago de R$ 5.185,00 (cinco mil, cento e 

oitenta e cinco reais), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) 

ao mês a partir da citação e correção monetária desde a data dessa 

sentença. Por consequência, JULGOU E DECLAROU EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso 

I, do NCPC.

Comarca de Mirassol D'Oeste

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-67.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARINILDO MARQUES DA SILVA (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)

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 11956957 e ss. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 28 de fevereiro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-38.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HELEM CRISTINA DOS SANTOS PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JODER BESSA E SILVA OAB - MT0017779A (ADVOGADO)

JULIANA RODRIGUES BESSA OAB - MT0018278A (ADVOGADO)

MARAISA FONSECA ZANCHETA OAB - MT0017310A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 1156863 e ss. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 28 de fevereiro de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010538-29.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR PEREIRA 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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 11957075 e ss. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 28 de fevereiro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-43.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ROSA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 23 de Maio de 2018 às 

15h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-13.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ROSA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 23 de Maio de 2018 às 

16h00min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010417-69.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AMARILDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

PHILCO ELETRONICOS SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a expedição de intimação dos 

advogados das partes acerca acerca da cálculo judicial acostado aos 

autos, devendo se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, consoante 

determinado pela R. Decisão de Id. 11264917. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 28 de fevereiro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Comarca de Nova Mutum

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.° 11/2018/DF/NM

 O Excelentíssimo Senhor Doutor CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO, Juiz 

de Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Nova Mutum, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO previsão de implantação do sistema Processo Judicial 

Eletrônico – Pje na 1ª e 2ª Varas da Comarca de Nova Mutum;

 CONSIDERANDO convocação dos servidores, assessores de gabinete e 

magistrados da 1ª e 2ª Varas para capacitação na utilização do Processo 

Judicial Eletrônico, visando à melhoria na prestação jurisdicional conforme 

cronograma apresentado pela Coordenadoria de Tecnologia e Informação;

 CONSIDERNDO o trânsito dos convocados até a cidade de Cuiabá-MT 

para a realização da capacitação na Escola dos Servidores;

 RESOLVE:

 Art 1.º SUSPENSER o expediente da 1ª e 2ª Varas do Fórum da Comarca 

de Nova Mutum-MT nos dias 6, 7 e 8/03/2018, ficando igualmente 

suspensos os prazos processuais, os quais retornarão o seu curso no 

próximo dia útil subsequente.

 Publique-se e encaminhe-se ao Conselho da Magistratura, 

Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, OAB, Defensoria Pública e 

Ministério Público .

 Nova Mutum-MT, 9 de fevereiro de 2018.

 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-59.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LAIRTON PEREIRA RAMOS (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: 

1000029-59.2018.8.11.0086 REQUERENTE: LAIRTON PEREIRA RAMOS 

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: 8010067-45.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LAUROZEY DE ARRUDA GREGORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Dados 

do Processo: Processo: 8010067-45.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 

10.000,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: REQUERENTE: LAUROZEY DE ARRUDA 

GREGORIO Advogado do(a) REQUERENTE: CIDINEY RODRIGUES 

FERREIRA - MT0008359A Nome: LAUROZEY DE ARRUDA GREGORIO 

Endereço: Rua DA MANGUEIRAS, S/N, BELA VISTA, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Advogado do(a) 

REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - MT0003056A Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: Núcleo CIDADE DE DEUS, S/N, PREDIO 

AMARELO, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Nos termos da 

legislação vigente, serve a presente, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO acima identificada, para proceder a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, para que se manifeste acerca da petição juntada retro pela 

Parte Requerente ou para que junte o comprovante de depósito 

correspondente ao processo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão. Nova Mutum - MT, 28 de fevereiro de 2018. Assinado 

Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 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) 
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3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010189-92.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SUASSUNA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO BONI OAB - MT0008268A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT0011813A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010189-92.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: LUCAS SUASSUNA NETO REQUERIDO: PASSAREDO 

TRANSPORTES AEREOS LTDA Vistos, etc. Defiro a Execução de 

Sentença nos termos do artigo 53, inciso IV, da Lei 9.099/95, altere-se a 

classificação no Sistema PJE. Intime-se a parte Executada na pessoa de 

seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de Processo Civil, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), sem honorários 

advocatícios por serem incabíveis em sede de juizados especiais, no 

primeiro grau de jurisdição. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 29 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010011-51.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO RIL (EXEQUENTE)

ELIZABETE VITOR RIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI OAB - MT18783/O (ADVOGADO)

FERNANDO SIMAO OAB - MT0010066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIRA LIMA (EXECUTADO)

TEREZINHA ALIATTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO)

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA EXEQUENTE: MARCIO ANTONIO RIL, 

ELIZABETE VITOR RIL Dados do Processo: Processo: 

8010011-51.2013.8.11.0086 Valor causa: R$ 6.073,22 Espécie/Assunto: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Audiência: Tipo: Conciliação 

Sala: Conciliação Data: 18/07/2018 Hora: 16:20 EXEQUENTE: MARCIO 

ANTONIO RIL, ELIZABETE VITOR RIL Advogados do(a) EXEQUENTE: 

FERNANDO SIMAO - MT0010066A, THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI 

- MT18783/O Advogados do(a) EXEQUENTE: FERNANDO SIMAO - 

MT0010066A, THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI - MT18783/O Nome: 

MARCIO ANTONIO RIL Endereço: Rua de Pedestre DOS CEDROS, 223N, 

APTO 203, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Nome: 

ELIZABETE VITOR RIL Endereço: Rua DOS CEDROS, 223N, APTO 203, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 EXECUTADO: TEREZINHA 

ALIATTI, NIRA LIMA Advogados do(a) EXECUTADO: GIULLEVERSON 

SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - MT0012358A, JULIANA FERREIRA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - MT0015865A Advogados do(a) EXECUTADO: 

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - MT0012358A, JULIANA 

FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - MT0015865A Nome: TEREZINHA 

ALIATTI Endereço: Rua DOS CEDROS, 97, N - AP 03, CENTRO, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Nome: NIRA LIMA Endereço: Rua DAS 

ALAMANDRAS, 1835W, JARDIM DOS IPÊS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 Senhor(a): EXEQUENTE: MARCIO ANTONIO RIL, ELIZABETE 

VITOR RIL Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

EXEQUENTE, para que compareça à Audiência de Conciliação, na data e 

hora designada, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 28 de 

fevereiro de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010011-51.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO RIL (EXEQUENTE)

ELIZABETE VITOR RIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI OAB - MT18783/O (ADVOGADO)

FERNANDO SIMAO OAB - MT0010066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIRA LIMA (EXECUTADO)

TEREZINHA ALIATTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO)

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA EXECUTADO: TEREZINHA ALIATTI, NIRA LIMA 

Dados do Processo: Processo: 8010011-51.2013.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 6.073,22 Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 18/07/2018 

Hora: 16:20 EXEQUENTE: MARCIO ANTONIO RIL, ELIZABETE VITOR RIL 

Advogados do(a) EXEQUENTE: FERNANDO SIMAO - MT0010066A, 

THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI - MT18783/O Advogados do(a) 

EXEQUENTE: FERNANDO SIMAO - MT0010066A, THAMIRES 

HOHENBERGER MAFISSONI - MT18783/O Nome: MARCIO ANTONIO RIL 

Endereço: Rua de Pedestre DOS CEDROS, 223N, APTO 203, CENTRO, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Nome: ELIZABETE VITOR RIL 

Endereço: Rua DOS CEDROS, 223N, APTO 203, CENTRO, NOVA MUTUM - 

MT - CEP: 78450-000 EXECUTADO: TEREZINHA ALIATTI, NIRA LIMA 

Advogados do(a) EXECUTADO: GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE 

ALMEIDA - MT0012358A, JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - 

MT0015865A Advogados do(a) EXECUTADO: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - MT0012358A, JULIANA FERREIRA QUINTEIRO 

DE ALMEIDA - MT0015865A Nome: TEREZINHA ALIATTI Endereço: Rua 

DOS CEDROS, 97, N - AP 03, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 Nome: NIRA LIMA Endereço: Rua DAS ALAMANDRAS, 1835W, 

JARDIM DOS IPÊS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): 

EXECUTADO: TEREZINHA ALIATTI, NIRA LIMA Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de EXECUTADO, de todo o teor da decisão 

retro/anexo, bem como para que compareça à Audiência de Conciliação, 

na data e hora designada, na sede do Juizado Especial, sito no endereço 

ao final indicado, oportunidade em que poderá oferecer Embargos à 

Execução, por escrito ou verbalmente, nos termos do Art. 52, IX da Lei 

9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 28 de 

fevereiro de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

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.

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-70.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TEODOSINA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT0018525A (ADVOGADO)

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 1000037-70.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: TEODOSINA MARIA DA SILVA REQUERIDO: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, BANCO COOPERATIVO 

SICREDI 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. 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. Quanto a suposta 

ausência de documentação da reclamante nos autos, não merece acolhida 

visto que a reclamante está postulando em causa própria, situação 

admitida no rito dos juizados especiais. 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 teria que realizar outro plano em seu nome 

enquanto titular, ou seja, novo contrato. 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 

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 pré 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) Pelo 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 487, I 

do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para, a) DECLARAR a 

NULIDADE das cláusulas 6, item 6.1, e subitem a e b e item 6.2 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 valore de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), não se tratando de multa diária, bem como que cobre somente o 

valor referente ao seu plano de saúde excluindo o referente ao de seu 

falecido esposo confirmando medida liminar, com resolução do mérito a 

teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 
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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, 27 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000326-03.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROMAO HASS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA FAVRETTO OAB - MT19690/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT0005448A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000326-03.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ROMAO HASS REQUERIDO: UNIMED RONDONOPOLIS 

COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA 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 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 da controvérsia posta. 

Trata-se de Ação de Ressarcimento c.c. Indenização por Danos Morais. 

Sustenta o autor que é signatário de um plano de saúde da empresa 

Reclamada, que precisou realizar cirurgia em seus olhos e que o médico 

requereu lente de correção de qualidade superior a autorizada pelo plano, 

que por tal motivo se viu obrigado a comprar as lentes de qualidade 

superior no valor total de R$ 9000,00 (nove mil reais reais). Narra que 

efetuou pedido de reembolso do referido valor junto à Reclamada e que o 

mesmo foi negado. Fato que motivou a propositura da presente ação. Em 

sede de contestação a Reclamada argumenta que o contrato firmado com 

a Reclamante não cobre as lentes tidas como de qualidade superior e 

somente as nacionais que foram liberadas pelo plano e se opõe aos 

pedidos de indenização por danos morais e ressarcimento. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito (CPC art. 373, I e II). Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Pois bem, extrai-se do 

contrato apresentado pela Reclamada, devidamente assinado pelo 

Reclamante não há a inclusão das lentes superiores, mas somente as 

nacionais. Desta forma, ante o expressamente previsto no contrato, 

consoante acima descrito, não há que se falar em ilicitude ou abusividade 

do não reembolso do valor almejado pelo Reclamante, uma vez que esta 

estava ciente de todos os termos quando da assinatura do referido 

contrato, consoante se vê da sua assinatura aposta no documento. 

Portanto, Inexiste ilicitude por parte da Reclamada em negar reembolso de 

serviços não contratados, sendo que o material necessário para a cirurgia 

foi fornecido contudo não o de qualidade que o reclamante queria. 

Ademais não há nos autos nenhum atestado ou pedido médico sobre a 

qualidade das lentes alegada em inicial, ou que o não uso dessas lentes 

acarretaria risco de vida ao paciente, ou seja , a sua imprescindibilidade, 

portanto a parte reclamante não provou a sua extrema necessidade. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. MATERIAL 

IMPORTADO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SIMILAR NACIONAL. 

DANOS MORAIS INOCORRENTES. CASO CONCRETO. 1. Não há como o 

plano de assistência à saúde negar cobertura da prótese/órtese utilizada 

para a realização do procedimento cirúrgico, porque o art. 10 da Lei n° 

9.656/98 não exclui da cobertura do contrato de plano de saúde o 

fornecimento de materiais essenciais à realização de cirurgia. 2. Hipótese 

em que o plano de saúde autorizou a realização do procedimento mediante 

a utilização de prótese nacional ou mediante o pagamento da diferença 

para o material importado. 3. Havendo demonstração da existência de 

prótese nacional de igual qualidade técnica, descabe o reembolso 

pretendido pela parte autora a título de diferença pela utilização do material 

importado. Peculiaridades do caso concreto. 4. O descumprimento 

contratual, por si só, não dá ensejo ao reconhecimento de danos 

extrapatrimoniais. Caso em que a negativa de reembolso integral, por si só, 

não configura dano moral. Precedentes. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70065063596, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/07/2015). TJ-RS - 

Apelação Cível AC 70065063596 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

03/08/2015 Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos, 

posto que, não havendo provas do suposto ato ilícito perpetrado, não 

vislumbro conduta ilícita da Reclamada. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o 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. 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: 8010263-15.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ODACIR SILVEIRA DE AVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (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 8010263-15.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ODACIR SILVEIRA DE AVILA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto 

sob ids n. 11717031 e n. 11718320 por Telefônica Brasil S.A., ora 

Embargante, sob o argumento de que a sentença de id n. 11436554 

padeceria do vício da omissão. Conheço dos Embargos porque 

tempestivos. Os Embargos Declaratórios não devem ser admitidos, uma 

vez que falta ao mesmo a condição vinculativa disposta na Lei. Desde 

modo, é sabido que o simples descontentamento não dá azo ao recurso 

postulado. Com efeito, os Embargos de Declaração constitui recurso de 

rígidos contornos processuais (recurso de fundamentação vinculada), 

consoante disciplinamento dos art. 48 da Lei n. 9.099/95 e art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, exigindo-se, para seu provimento a presença 

dos pressupostos legais de cabimento. Inocorrentes as hipóteses de 

omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, não há como 

prosperar o alegado. Na lição de Pontes de Miranda quanto aos Embargos 

Declaratórios, vejamos: "O que se pede é que declare o que ficou 

decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou 

impróprio. Não se pede que se redecida, pede-se que se reimprima.". 

(Comentários ao Código de Processo Civil", tomo VII, Forense, 1975, p. 
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399/400). Sobre a admissibilidade dos Embargos, Humberto Theodoro 

Júnior afirma: "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 (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam a reforma do acórdão ou da sentença. O que, 

todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não 

se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina 

esse remédio recursal." ("Curso de Direito Processual Civil", Forense, 25ª 

ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: “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. Ao julgar, o 

magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos 

litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas 

conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos 

conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 458, II, do CPC/73. 

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 34736/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, nos termos do art. 

48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, opino 

pelo improvimento do Recurso de Embargos de Declaração interposto sob 

ids n. 11717031 e n. 11718320 mantendo a sentença tal como concebida. 

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. 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: 8010315-79.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO OAB - MT0013390A 

(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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010315-79.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: CARLOS FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME REQUERIDO: OI 

S.A Vistos, etc. Em atenção ao que dispõe 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 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. 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. No mais, 

deixo registrado que no dia 29 de junho 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. A par disto, 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, a requerimento da parte expedir-se-á a 

certidão de crédito para habilitação perante o Juízo Universal. Passo a 

analisar o mérito. Trata-se de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por 

Danos Morais aforada por Carlos Francisco de Oliveira-ME [Relojoaria 

Rubi] em desfavor de Oi S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste 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 (artigo 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 se presumir verdadeiros os fatos não impugnados. 

Expõe a empresa Reclamante que é titular da linha telefônica número (65) 

3308-1632 ofertada pela Reclamada e que possui um contrato agrupado 

que sempre esteve instalado e em funcionamento em seu endereço. Aduz 

que o número (65) 3308-2896 era agrupado ao 3308-1632 – principal. 

Relata que em dezembro de 2014, a Reclamada entrou em contato 

oferecendo a instalação de mais um número de telefone que seria 

agrupado aos outros dois já existentes, que a oferta foi aceita e houve a 

instalação da linha número (65) 3308-4816, para a qual solicitou também 

serviço de internet. Narra que em razão disso solicitou o cancelamento da 

internet que tinha instalada no número (65) 3308-2896. Entretanto, 

argumenta que além do cancelamento da internet desse número, a 

Reclamada providenciou também a exclusão dele do contrato agrupador e 

começou a enviar faturas autônomas sem que tal linha estivesse sendo 

usada. Informa que deveria ter ficado com três linhas agrupadas, mas que 

continuou com apenas duas, uma vez que agruparam a nova linha, mas 

retiraram a linha 3308-2896. Afirma que a partir de fevereiro de 2015 

passou a receber duas faturas de telefone, uma devida, correspondente 

aos dois telefones agrupados e outra indevida, referente ao telefone 

desagrupado e que não estava em uso. Aduz, por fim, que por entender 

que as faturas da linha desagrupada e em desuso era indevida, não 

realizou os pagamentos. Assim, ajuizou a presente ação pleiteando 

obrigação de fazer no sentido de que a Reclamada seja compelida a 

reagrupar a linha telefônica n. 3308-2896, a abstenção de registro de seu 

nome nos órgãos de proteção a crédito e indenização por danos morais. 

Em sede de contestação a Reclamada argumenta que não há provas de 

que as linhas eram agrupadas, que não houve falhas que pudessem 

acarretar danos a Reclamante, sustenta ausência de ato ilícito e de nexo 

causal, bem como combate a existência de danos morais. Anoto, 

entretanto, que a Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório 

que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não comprovou que as linhas 

não eram agrupadas, conforme alega, não colacionou aos autos o 

contrato firmado com a Reclamante, faturas anteriores que comprovassem 

a suposta ausência de agrupamento, ou outro documento apto a este fim, 

de onde seria possível confirmar as alegações da defesa. 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 a corroborar com a existência de outros 

documentos aptos a prova. Vejamos o entendimento da Turma Recursal 

do TJMT: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADOS 

ESPECIAIS TURMA RECURSAL ÚNICA PAGE PAGE 10 Recurso Inominado 

nº 0021734-07.2012.811.0001 Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de 

Cuiabá Recorrente: THIAGO LEONARDO ALVES DOS SANTOS Recorrido: 

OI S/A E M E N T A RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO 

INDENIZATÓRIA – CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR – 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA – FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR – ANÁLISE DE PROVAS – TELAS DE SISTEMAS 
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– SEM VALOR PROBATÓRIO – FRAUDE EVIDENCIADA – DEVER DE 

CAUTELA – FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO NÃO OBSERVADO – ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – 

CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS – INOCORRÊNCIA – NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS – 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. (destaquei) No caso, a Reclamante afirma que 

as linhas eram agrupadas e houve o indevido desagrupamento de uma 

delas, bem como envio de cobranças indevidas. Desta forma, incumbia a 

Reclamada instruir sua contestação com provas irrefutáveis da regular 

prestação do serviço, obrigação da qual não se desvencilhou. Em outras 

palavras, a Reclamada não demonstra fatos extintivos, impeditivos ou 

modificativos do direito da Reclamante. Assim, a questão ora analisada se 

insere nas relações de consumo e como tal deve receber o tratamento 

previsto no Código de Defesa do Consumidor. Deste modo, restou 

comprovado que a Reclamada prestou um serviço defeituoso ao 

Reclamante, 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”. 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 

da prestadora do serviço, e, repito, não tendo ela se desincumbido do 

ônus que lhe cabia, deve ser compelida a reagrupar as linhas telefônicas. 

Lado outro, quanto ao pleito de indenização por danos morais, observo 

que a empresa Reclamante não logrou êxito em comprovar a existência de 

dano à sua reputação que tivesse o condão de legitimar a condenação de 

indenização a este título. A pessoa jurídica, de fato, pode sofrer dano 

moral [súmula 227 do STJ], mas desde que haja ofensa à honra objetiva, 

isto é, ao conceito que goza no meio social e comercial. Há necessidade 

de comprovação do comprometimento efetivo da reputação da empresa, 

fato que incumbe à Reclamante comprovar (art. 373, inciso I, do CPC). A 

ratificar tal posicionamento, extrai-se da jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, o seguinte julgado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA. DANO MORAL. NECESSIDADE 

DE COMPROVAÇÃO. 1. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral desde 

que haja ferimento à sua honra objetiva, ao conceito de que goza no meio 

social. 2. O mero corte no fornecimento de energia elétrica não é, a 

principio, motivo para condenação da empresa concessionária em danos 

morais, exigindo-se, para tanto, demonstração do comprometimento da 

reputação da empresa. 3. No caso, a partir das premissas firmadas na 

origem, não há fato ou prova que demonstre ter a empresa autora sofrido 

qualquer dano em sua honra objetiva, vale dizer, na sua imagem, conceito 

e boa fama. O acórdão recorrido firmou a indenização por danos morais 

com base, exclusivamente, no fato de que houve interrupção no 

fornecimento do serviço prestado devido à suposta fraude no medidor, 

que não veio a se confirmar em juízo. 4. Com base nesse arcabouço 

probatório, não é possível condenar a concessionária em danos morais, 

sob pena de presumi-lo a cada corte injustificado de energia elétrica, com 

ilegítima inversão do ônus probatório. 5. Recurso especial provido. (REsp 

1298689 / RS RECURSO ESPECIAL 2011/0303749-4, Relator: Ministro 

CASTRO MEIRA (1125), Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA, Data do 

Julgamento: 09/04/2013, Data da Publicação: DJe 15/04/2013). (grifei) 

Portanto, caberia a Reclamante, demonstrar de forma cabal o suposto 

dano extrapatrimonial experimentado para que assim sobreviesse o dever 

de reparação de natureza moral, o que, in casu, não ocorreu, portanto, o 

pedido de dano moral é improcedente. No mais, embora inexista pedido 

nesse sentido, entendo que a declaração de inexistência dos débitos é 

implícita e decorre fundamentalmente dos fatos aqui noticiados, sendo um 

desdobramento natural da antecipação da tutela que há de ser ratificada 

nesta oportunidade. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL 

da pretensão para DECLARAR inexistentes os débitos referentes à linha 

telefônica n. 65-3308-2896 compreendidos entre os meses de fevereiro e 

julho de 2015 e para RATIFICAR a decisão que antecipou os efeitos da 

tutela [id.n. 6489795], sem indenização por danos morais, com resolução 

do mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. 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 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: 1000358-08.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE MATTOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT15530/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000358-08.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: FELIPE DE MATTOS DOS SANTOS REQUERIDO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 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. Quanto à alegação em 

preliminar de contestação quanto à ausência de documentos 

indispensáveis à propositura, esta se confunde com o mérito e com ele 

será analisada. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Felipe de Matos dos 

Santos em desfavor de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT. 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. 

Noticia o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada por um débito que aduz ser 

indevido e que ao procurá-la para esta confirmou que a negativação era 

indevida e que estaria providenciando a respectiva baixa com urgência, o 

que não aconteceu. Fatos que motivaram o ajuizamento da presente ação. 

No entanto, em contestação, a Reclamada resistiu as alegações da inicial 

e apresentou provas suficientes da existência da dívida, por meio dos 

extratos bancários de onde se denota a utilização de limite de cheque 

especial e pelo contrato de abertura de conta e ficha cadastral 

devidamente assinados pelo Reclamante de onde se infere que este é 

cooperado da instituição financeira. Demonstrada a existência de relação 

jurídica entre as partes, não há que se falar em desconhecimento do 

débito referente à utilização de limite da conta, pois era ônus do 

Reclamante demonstrar, ou pelo menos oferecer início de provas de que o 

débito é indevido ou que estava quitado. A corroborar com este 

entendimento, colaciono o seguinte julgado: EMENTA: AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. REVELIA. 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. CARTA 

DE CITAÇÃO RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO NO 

ENDEREÇO DA EMPRESA RÉ. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DA 

CITAÇÃO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. 
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MÉRITO. UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA 

EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. REFORMA DA SENTENÇA. 

PROVIMENTO DO APELO. 1. "A citação por via postal é aperfeiçoada 

quando recebida a carta no endereço certo e atualizado da pessoa 

jurídica, mesmo que a assinatura do aviso de recebimento - AR -, seja de 

funcionário subalterno ou terceirizado, a serviço da ré" (TJRS; AC 

280493-19.2013.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. 

Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos; Julg. 28/08/2013; DJERS 

05/09/2013). 2. Comprovada a existência da dívida, a inclusão do nome do 

devedor nos Órgãos de Proteção ao Crédito se caracteriza como 

exercício regular de direito do credor. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do 

Processo Nº 00261683720088150011, 4ª Câmara Especializada Cível, 

Relator DES ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA. j. em 

22-09-2015) Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da 

prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com 

ausência do dever deste em ao menos consignar indícios de suas 

alegações. A inversão do ônus da prova é técnica de julgamento, a 

Reclamada tem o dever de provar aquilo que possível dentro da sua 

realidade, somente. Assim, o Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. No mais, cumpre esclarecer que a 

responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da futura 

inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, consoante a 

Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição”. 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. 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. No mais, opino pela 

revogação da decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. n. 9445729 ]. 

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. 

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, 19 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010546-72.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RIZZIOLI DE ARAUJO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE FACCIO OAB - MT0022700A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO 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 8010546-72.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: DANIEL RIZZIOLI DE ARAUJO OLIVEIRA REQUERIDO: 

FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO 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 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 agência de viagens 

responde solidariamente com qualquer outra parceira, como no caso o 

hotel, pelos danos causados ao consumidor, vez que vendeu o serviço e 

foi responsável pela reserva do voo e da hospedagem. A corroborar com 

este entendimento, cito o seguinte julgado: Apelação. Ação indenizatória. 

Atraso em voo internacional de aproximadamente 15 horas. Aplicação do 

CDC, afastada incidência da Convenção de Varsóvia. Inteligência do art. 

34 do CDC. Responsabilidade solidária da agência de viagens, da 

operadora de turismo e da companhia aérea. Dano moral caracterizado. 

Redução do "quantum" de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00. Apelos 

parcialmente providos. (TJ-SP - APL: 992090676962 SP, Relator: Pereira 

Calças, Data de Julgamento: 05/05/2010, 29ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 11/05/2010) (g.n.) 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. A parte reclamante adquiriu pacote de viagem junto à 

reclamada para o Chile, contudo quando retornou de um dos passeios foi 

informada que sua reserva no hotel havia sido cancelada e que para ficar 

no quarto deveria pagar o valor de $20 dólares por diária ou retirar seus 

pertences do quarto, assim teve que retirar seus pertences do quarto e ir 

para um de qualidade inferior, assim, ingressa com a presente ação de 

indenização por danos morais. É cristalino que houve uma falha 

operacional por parte das Reclamadas, que resultou no cancelamento 

indevido da reserva de hotel da reclamante, contudo foi-lhe dada a chance 

de permanecer no quarto através do pagamento de $20 dólares, opção 

justa a qual preferiu por mera liberalidade não aceitar, trazendo para si 

sofrimento desnecessário. Contudo, em que pesem 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. 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. Ante o exposto, opino pela total 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). É o parecer 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. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-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, 24 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-56.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JAUZIRA DE SOUZA MAZZUCHETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000219-56.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JAUZIRA DE SOUZA MAZZUCHETTI REQUERIDO: BANCO 

CETELEM S.A. 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. 11761092. 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 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 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, 24 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010198-20.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NEI LUIZ DARIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEDRO FRANZ OAB - MT0014594A-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010198-20.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: NEI LUIZ DARIVA REQUERIDO: OI MOVEL 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 de 

Repetição de Indébito c.c. Indenização por Danos Morais. Noticia o 

Reclamante, em síntese, que contratou os serviços de TV da Reclamada, 

aduz que após tentativa de cancelamento a reclamada ofereceu redução 

no valor do plano atual em R$40,00 por 6 meses, mais um aparelho de 

gravação gratuito e desconto de R$100,00 na fatura do mês de agosto. 

Contudo, no mês de outubro a reclamada desonrou o acordo e a fatura 

veio no valor de R$ 393,21 continuando até o mês de janeiro, além de 

estar cobrando pelo aparelho oferecido gratuitamente. 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 só há a cobranço do aparelho que não foi oferecido gratuitamente. 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 ao serviços previamente contratados, gerando assim 

alteração unilateral do contrato e quebra de acordo firmado, e que a 

reclamada não tomou as devidas providências mesmo depois de pedido do 

reclamante. A recaamda não traz aos autos nem gravação nem conversa 

via “chat” de atendimento ao cliente para provar que o aparelho não foi 

oferecido gratuitamente ao reclamante, nem que não houve oferecimento 

de desconto conforme narrado na inicial, não se desincumbindo assim de 

seu ônus probatório. Trata-se, evidentemente, 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 da 

empresa prestadora do serviço, para que ela 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, da empresa prestadora do serviço, e não tendo ela se 

desincumbido, deve esta ser condenada a indenizar o Reclamante pelos 

danos causados. Assim, demonstrada a responsabilidade civil da 

Reclamada, especialmente por lançar os dados do demandante nos 

cadastros de inadimplentes por débito discutido judicialmente, deve esta 

ser condenada a indenizar a parte Reclamante pelos danos causados. 

Quando à repetição de indébito vejo devida, contudo para não haver 

enriquecimento indevido de nenhuma das artes, vejo que o valor trazido na 

inicial é inexato, sendo devido somente o valor de R$605,11, os quais 

calculados em do dobro tem-se o valor total de R$1210,22 (mil duzentos e 

dez reais e vinte e dois centavos) conforme comprovantes de pagamento 

juntados, e a sua devolução 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$1.210,22 (mil duzentos e dez reais e vinte 

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; b) condenar a reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três 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); e c) Condenar a reclamada na obrigação de 

fazer de observação das regras contratuais firmadas entre as partes 

sendo cobrado o valor contratado de R$244,22 por mês, confirmando 

medida liminar. 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, 24 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010185-55.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL E MICHEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

OI - BRASIL TELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010185-55.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: MICHEL E MICHEL LTDA - ME REQUERIDO: OI - BRASIL 

TELECOM 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 de Repetição 

de Indébito c.c. Indenização por Danos Morais. Noticia o Reclamante, em 

síntese, que contratou os serviços de internet da Reclamada, aduz que 

após tentativa de cancelamento do pacote, a reclamada continuou 

enviando faturas, não realizando assim o cancelamento dos serviços não 

mais desejados pelo reclamante. Assim , após o mês de março/2016, 

mesmo com o pagamento de última fatura, a reclamada enviou mais 

faturas referentes ao mês de abril e maio ao reclamante. Desta forma, 

requer a repetição de indébito, mais indenização por danos morais, bem 

como o cancelamento do contrato/serviços com a reclamada. 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 está somente 

fazendo cobrança de débitos em aberto de linha há muito cancelada. 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 de 

cobrança de serviços devidamente cancelados, gerando assim quebra de 

acordo firmado. A reclamada não traz aos autos nenhuma prova de que a 

linha foi cancelada não por parte do reclamada mas por dívidas em aberto, 

nem mesmo traz as faturas comprovando o débito de em aberto alegado 

em contestação, não se desincumbindo assim de seu ônus probatório. 

Trata-se, evidentemente, 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 da 

empresa prestadora do serviço, para que ela 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, da empresa prestadora do serviço, e não tendo ela se 

desincumbido, deve esta ser condenada a indenizar o Reclamante pelos 

danos causados. Assim, demonstrada a responsabilidade civil da 

Reclamada, especialmente por lançar os dados do demandante nos 

cadastros de inadimplentes por débito discutido judicialmente, deve esta 

ser condenada a indenizar a parte Reclamante pelos danos causados. 

Quando à repetição de indébito vejo devida, é medida que se impõe a 

devolução do valor cobrado injustamente de R$6106,45, os quais 

calculados em do dobro tem-se o valor total de R$ 212,90 (duzentos e 

doze reais e noventa centavos), conforme comprovantes de pagamento 

juntados. Ante o exposto, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC, julgo 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para: a) Condenar a 

reclamada a pagar o valor de R$ 212,90 (duzentos e doze reais e noventa 

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; b) condenar a reclamada a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois 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); e c) Condenar a reclamada na obrigação de 

fazer de cancelamento do contrato referente à linha telefônica 

65-3308-4562, confirmando medida liminar. 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, 24 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000717-55.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GEOMARA DOS SANTOS MORAES (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 1000717-55.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GEOMARA DOS SANTOS MORAES 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. 11947143. 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, 28 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-87.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JEANYNE CAROLINE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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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 1000495-87.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JEANYNE CAROLINE DA SILVA 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. 11945364. 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, 28 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010621-14.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR CABRAL DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATINA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010621-14.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: ADEMIR CABRAL DE ARAUJO REQUERIDO: LATINA 

COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS 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. Acolho o 

requerimento de revelia, visto que os prazos nos juizados especiais são 

contados de forma contínua, devido ao princípio da celeridade dos atos e 

até ao caráter sumaríssimo do rito, portanto o prazo da reclamada se 

iniciou no dia 14/02/2017 e se encerraria no dia 18/02/2017, prazo de 

cinco dias corridos, não excluindo finais de semana e feriados como no 

rito ordinário do novo CPC. Portanto a contestação da reclamada foi 

apresentada no dia 21/02/2016, sendo intempestiva, recaindo em revelia. 

Passa a analisar o mérito. Trata-se de Indenização por Danos Morais. 

Primeiramente, decreto a revelia do réu. Sustenta o reclamante , em 

síntese, que seu nome foi protestado indevidamente a requerimento da 

Reclamada, relatando que já efetuou integralmente o pagamento da divida 

junto a mesma. Aduz que atrasou o pagamento contudo firmou acordo 

para remissão dos boletos a ser pago até 15/10/2016, contudo 

compareceu pessoalmente na sede da reclamada e emitiu cheque no valor 

de R$ 16.000,00 (dezesseis mil) em 19/10/2016, sendo que a reclamada 

emitiu três comprovantes de quitação de dívida, mas, apesar disso, alega 

que a Reclamada protestou seu nome na data de 25/10/2016, seis dias 

após quitar a dívida. Mesmo se assim não o fosse, a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II), vez 

que, o nome do consumidor foi a protesto mesmo após efetuar acordo e 

cumprir com o mesmo pagando pessoalmente a dívida com a reclamada 

em 19/05/2016, portanto seis dias antes do protesto do nome do 

reclamante. Tenho assim, em que pese ter o reclamante não pago a divida 

junto a reclamada em dia, a mesma concedeu ao mesmo prazo para 

pagamento e aceitou pagamento fora do prazo e não através Logo, restou 

demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da Reclamada ao 

enviar 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, 

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$ 7.000,00 (sete 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$ 7.000,00 (sete 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. 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: 8010231-44.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

E. DA C. ROCHA EIRELI - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010231-44.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: E. DA C. ROCHA EIRELI - ME REQUERIDO: OI MOVEL 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 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$ 7.000,00 

(sete 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$ 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, 24 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 8010121-79.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: ROSMAR KAROLHUS DE CASTRO REQUERIDO: BANCO 

BMG 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. Cuida-se de Reclamação 

formulada por Rosmar Karolhus de Castro em desfavor de Banco BMG 

S.A. O Reclamante intentou a presente reclamação sustentando, em 

síntese, que contratou um empréstimo consignado junto ao banco 

Reclamado e que em fevereiro de 2015 possuía um saldo devedor 

referente a 24 (vinte e quatro) parcelas no valor total de R$ 30.642,00 

(trinta mil seiscentos e quarenta e dois reais). Alega que por diversas 

vezes entrou em contato com o Reclamado solicitando o envio de boleto 

para a quitação antecipada do empréstimo, contudo, não foi atendido. 

Desta forma, pleiteia a condenação do Reclamado a dividir o total das 

parcelas vincendas, considerando os pagamentos mensais depois deste 

pedido, até a quitação total do saldo devedor considerado para quitação 

antecipada e mais indenização por danos morais. Em sede de contestação 

o Reclamado argumentou ausência de vício na prestação do serviço e 

combateu o pedido 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. Assim, o Reclamante informou na inicial a existência de 

24 (vinte e quatro) parcelas vincendas na data de 09 de abril de 2015, 

entretanto, considerando o decurso do tempo, é certo que o empréstimo já 

foi integralmente quitado e que o pedido de envio do boleto para quitação 

antecipada perdeu o objeto. No entanto, não há falar em danos materiais 

pela ausência de envio do boleto pelo fato de o Reclamante ter deixado de 

obter os descontos caso houvesse a quitação antecipada, pois, ele já 

conhecia dos encargos incidentes desde a contratação do referido 

empréstimo tampouco há falar em cobrança indevida por parte do 

Reclamado por ter debitado as parcelas mês a mês nos termos 

contratados. Em contrapartida, os danos morais restaram 

excepcionalmente configurados, levando-se em conta que o Reclamante 

fez provas das diversas vezes em que solicitou, sem sucesso, o envio do 

boleto para quitação, de acordo com o que se infere dos diversos 

números de protocolos por ele apresentados e que sequer foram 

impugnados pelo Reclamado. Nesta esteira é julgado a seguir transcrito: 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. RESISTÊNCIA EM VIABILIZAR 

A QUITAÇÃO ANTECIPADA DOS EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS PELA 

CONSUMIDORA. DESCASO COM A CONTRATANTE. FALHA. DANO 

MORAL. 1. Hipótese em que a autora logrou demonstrar a resistência da 

instituição financeira em viabilizar a quitação antecipada dos empréstimos 

consignados em folha de pagamento, deixando de enviar os bloquetos de 

cobrança solicitados à residência da contratante e criando obstáculos 

para o atendimento do pedido. 2. A renitência da instituição financeira em 

remeter os boletos bancários à demandante, possibilitando-lhe quitar seus 

débitos é o quanto basta para revelar a falta de consideração 

consumidora e o rompimento da boa-fé objetiva do contrato, ultrapassando 

os meros dissabores do dia a dia e configurando lesão passível de 

reparação por danos morais. 3. O quantum reparatório não deve levar em 

consideração unicamente a situação da parte autora, mas também deve 

ser fixado de maneira a configurar punição para a parte desidiosa que 

pratica a conduta abusiva, devendo ser mantido o valor fixado no 

veredicto (R$ 3.000,00), sob pena de comprometer-se o aspecto 

punitivo-pedagógico da condenação. 4. A situação evidenciada nos autos 

revela o descumprimento da tutela antecipada concedida no início da lide, 

mostrando-se necessária e útil a multa coercitiva estabelecida pela 

magistrada de origem. Embora o descumprimento tenha sido por lapso 

temporal superior a... nove dias, vai mantida a multa consolidada em R$ 

900,00, por ausência de recurso da parte interessada. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70064497571, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira 

Rebout, Julgado em 25/02/2016). (TJ-RS - AC: 70064497571 RS, Relator: 

Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 25/02/2016, 

Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 29/02/2016) (g.n.) Ademais, o Reclamado negou ao Reclamante direito 

previsto no Código de Defesa do Consumidor, vejamos o que preleciona o 

§ 2º do artigo 51 do mencionado código: § 2º É assegurado ao consumidor 

a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução 

proporcional dos juros e demais acréscimos. Ou seja, o Reclamado não 

oportunizou ao Reclamante o direito de adimplir antecipadamente 

empréstimo, mesmo depois de todas as diligências por ele empreendidas 

para tal finalidade. Caracterizado o dever de indenizar, ressalto que para a 

fixação quantum 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 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. Ante todo o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA 

PARCIAL da pretensão para CONDENAR o Reclamado a pagar ao 

Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três 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. 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 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: 1000281-96.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON CORREIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (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
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REQUERENTE: ALISSON CORREIA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO 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. 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. O 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 dos Contratos de 

Financiamento devidamente assinados pelo 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 

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 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, pra 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. 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. 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
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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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000173-67.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: IONES DA SILVA MORAIS 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. A Reclamada, apesar de 

devidamente citada e de ter comparecido na audiência de conciliação, 

deixou de apresentar defesa no prazo legal, razão pela qual, nos termos 

do art. 319 do Código de Processo Civil reconheço a revelia. 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. A reclamada não trouxe contestação aos autos. 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 visto ter ocorrido sua revelia em 

caso conreto, portanto as alegações da parte reclamada devem ser 

presumidas como verdadeiras. Assim, temos que não há nenhuma 

comprovação da dívida da parte reclamante, nem de seu dever de 

pagamento, nem mesmo da relação jurídica entre as partes. 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 
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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, 

posto que não a apresentou. 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 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$ 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. Além, determino a revelia da 

reclamada e todos os seus efeitos. 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 Lei ___________ 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: 8010313-75.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDNAIR ALVES MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA FAVRETTO OAB - MT19690/O (ADVOGADO)

JULIANE DESTRI OAB - MT0020028A (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010313-75.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: EDNAIR ALVES MELO REQUERIDO: OI 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 de 

Repetição de Indébito c.c. Indenização por Danos Morais. Noticia a 

Reclamante, em síntese, que contratou os serviços da Reclamada, que 

primeiramente comprou a linha telefônica de terceiro e que a reclamada 

por vees enviava faturas duplicadas tanto em seu nome quanto em nome 

quanto no nemo do sr. Flavio, que sempre pediu para que isso fosse 

solucionado contudo nunca o foi. Poreém, após um tempo contratou 

serviços de TV com a reclamada, e começaram a vir faturas duplicatas 

também, e que em numa dessas vezes pagou o mês de setembro/2016 em 

duplicidade no valor de R$202,41, e que por final requereu o cancelamento 

dos serviços pela má prestação dos mesmos. Desta forma, requer a 

repetição de indébito, mais indenização por danos morais, bem como que 

seja desvinculado o nome do antigo proprietário da linha telefônica que 
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hoje é sua. 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 está somente fazendo cobrança de débitos e que não houve 

duplicidade no pagamento. 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 

incontroversaa duplicidade de pagamento de mesma fatura, visto se tratar 

de mesmo código de barras e valores, além a fatura do mÇes de 

outubro/2016 possui valor totalmente diverso do pago no mês de 

setembro, portanto não prospera a tese aventada pela reclaamda. 

Ademais, quando as faturas que continuam a ser encaminhadas em nome 

de antigo proprietário da linha devem cessar de serem emitidas, retirando 

o nome do antigo proprietário, permanecendo somente o nome da 

reclamante, a real detentora da linha, evitando-se maiores problemas 

futuros. Trata-se, evidentemente, 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 da 

empresa prestadora do serviço, para que ela 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, da empresa prestadora do serviço, e não tendo ela se 

desincumbido, deve esta ser condenada a indenizar o Reclamante pelos 

danos causados. Assim, demonstrada a responsabilidade civil da 

Reclamada, especialmente por lançar os dados do demandante nos 

cadastros de inadimplentes por débito discutido judicialmente, deve esta 

ser condenada a indenizar a parte Reclamante pelos danos causados. 

Quando à repetição de indébito vejo devida, é medida que se impõe a 

devolução do valor cobrado injustamente de R$202,41, os quais 

calculados em do dobro tem-se o valor total de R$ 404,42 (quatrocentos e 

quatro reais e quarenta e dois centavos), conforme comprovantes de 

pagamento juntados. 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$ 404,42 

(quatrocentos e quatro reais e quarenta 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; b) condenar a 

reclamada a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois 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); e c) Condenar a reclamada na obrigação de fazer de 

desvinculamento do nome do antigo proprietário da linha telefônica e 

cessar de emitir faturas ou cobranças em seu nome, além da retirada dos 

equipamento de TV da residência da requerida. 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, 24 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010205-12.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN JANE DRESSENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT15530/O (ADVOGADO)

ADRIELLE FACCIO OAB - MT0022700A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010205-12.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LILIAN JANE DRESSENO REQUERIDO: FIDELIDADE 

VIAGENS E TURISMO 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 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 agência de viagens 

responde solidariamente com qualquer outra parceira, como no caso o 

hotel, pelos danos causados ao consumidor, vez que vendeu o serviço e 

foi responsável pela reserva do voo e da hospedagem. A corroborar com 

este entendimento, cito o seguinte julgado: Apelação. Ação indenizatória. 

Atraso em vôo internacional de aproximadamente 15 horas. Aplicação do 

CDC, afastada incidência da Convenção de Varsóvia. Inteligência do art. 

34 do CDC. Responsabilidade solidária da agência de viagens, da 

operadora de turismo e da companhia aérea. Dano moral caracterizado. 

Redução do "quantum" de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00. Apelos 

parcialmente providos. (TJ-SP - APL: 992090676962 SP, Relator: Pereira 

Calças, Data de Julgamento: 05/05/2010, 29ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 11/05/2010) (g.n.) 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. A parte reclamante adquiriu pacote de viagem junto à 

reclamada para o Chile, contudo quando retornou de um dos passeios foi 

informada que sua reserva no hotel havia sido cancelada e que para ficar 

no quarto deveria pagar o valor de $20 doláres por diária ou retirar seus 

pertences do quarto, assim teve que retirar seus pertences do quarto e ir 

para um de qualidade inferio, assim ingressa com a presente ação de 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102081/3/2018 Página 305 de 477



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 morais formulados. Quato ao pedido 

de danos morais, é de fácil constatação os transtornos experimentados 

pela parte Reclamante 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$ 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 das 

Reclamadas de modo a evitar a que casos semelhantes ocorrem. 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$ 5.000,00 (cinco 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: 1000548-68.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOARES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (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 1000548-68.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LUCIANA SOARES DE JESUS REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com esteio 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. 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 Anulatória de Negócio Jurídico c.c. 

Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos Morais proposta por 

Luciana Soares de Jesus em desfavor de Telefônica Brasil S.A. 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 a Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada por uma dívida 

que alega desconhecer. Aduz ter quitado todos os débitos oriundos de um 

contrato firmado com esta o qual fora cancelado e que tal anotação 

restritiva lhe ocasionou danos de ordem moral. Em sede de contestação a 

Reclamada argumenta que o débito se refere a utilização do serviço e a 

ausência de pagamento e que o cancelamento da linha ocorreu pela 

inadimplência da Reclamante, bem como combate o pedido de indenização 

por danos morais. De toda forma, verifico que a Reclamante não instruiu 

os autos com elementos suficientes para melhor análise da demanda, isto 

é, não trouxe informações inequívocas a respeito do alegado. A 

Reclamante se limita a afirmar que efetuou o cancelamento do serviço, 

porém, não informa a data em que foi solicitado o referido cancelamento, 

não menciona o número do contrato que estaria cancelado, não informa o 

número do terminal telefônico que utilizava, tampouco comprova o 

pagamento das faturas, não havendo como presumir que os débitos 

estavam quitados e que a negativação é indevida, o que torna suas 

alegações inverossímeis. Colaciono recentes julgados neste sentido: 

CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBLIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. AUTOR QUE ALEGA TER SIDO COBRADO E INSCRITO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÍVIDA COM DATA 

POSTERIOR AO CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA DATA DO CANCELAMENTO. FATURA ANTIGA, DE TERMINAL 

UTILIZADO PELO CONSUMIDOR, COM LIGAÇÕES QUE EVIDENCIAM O 

FUNCIONAMENTO À ÉPOCA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO E 

INSCRIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS QUE SE IMPÕE. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao contrário do que afirma o 

recorrente, as faturas anexadas aos autos são dos meses de fevereiro e 

março do ano de 2011 e não do mês de dezembro de 2014. Nestas 

condições, à míngua de prova mínima acerca da data do pedido de 

cancelamento da linha telefônica, não há como se presumir indevida a 

cobrança, notadamente porque o autor afirmou que utilizava o referido 

terminal e não fez prova do pagamento à época (fevereiro e março/2011). 

, decidem os Juízes Integrantes da 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Estado do Paraná, por unanimidade, conhecer do recurso e, 

no mérito, negar-lhe provimento, nos exatos termos do voto (TJPR - 3ª 

Turma Recursal em Regime de Exceção- 0000122-69.2015.8.16.0162/0 - 

Sertanópolis - Rel.: Renata Ribeiro Bau - - J. 22.02.2016). (g.n.) E ainda: 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. INDENIZATÓRIA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. APLICAÇÃO DO ART. 333, I, DO CPC. AUTOR 

QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABIA. 

AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO PEDIDO DE CANCELAMENTO DA 

LINHA TELEFÔNICA. FATURAS MENSAIS QUE COMPROVAM A 

DISPONIBILIDADE E UTILIZAÇÃO DA LINHA. SENTENÇA MANTIDA PELOS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004711479, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 30/04/2014) (g.n.) Quanto 

ao débito, considerando que havia 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 

da Reclamante não só é legítima como agiu a Reclamada no exercício 
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regular do seu direito. Nesse contexto, não se desincumbiu a 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. 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 à parte ré, pois o ordenamento jurídico 

não permite a exigência de prova de conteúdo negativo. A possibilidade de 

inverter o ônus da prova, naquelas especiais circunstâncias, que o CDC 

autoriza, quais sejam, quando a alegação for verossímil ou for o 

consumidor hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, 

não permite transferir automaticamente ao fornecedor, em qualquer 

circunstância, a obrigação de contraposição probatória negativa. Ora, 

deve se relegar, com a inversão, a produção daquelas provas que, devido 

a hipossuficiência do consumidor, não lhe é possível produzir. Isto posto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial, 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. 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. 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, 28 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001241-52.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOEEL GOMES DOS SANTOS (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 1001241-52.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOEEL GOMES DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, 

dispenso o relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição 

inicial, eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. 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 proposta por Joeel Gomes dos Santos 

em desfavor de Telefônica Brasil S.A. 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 

Adesão e Contratação de Serviços SMP devidamente assinado pelo 

Reclamante, o que demonstra a regularidade da contratação do serviço 

telefônico. 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 

R E C U R S A L  T E M P O R Á R I A  1  R e c u r s o  I n o m i n a d o : 

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.). 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, 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, 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. 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: 1001248-44.2017.8.11.0086

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 1001248-44.2017.8.11.0086 

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 
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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 

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: 8010559-71.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILIA MICKEL MIYAMOTO OAB - SP0271431S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010559-71.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA REQUERIDO: 

DECOLAR.COM LTDA, LATAM AIRLINES GROUP 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, 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 ilegitimidade passiva 
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suscitada pela segunda Reclamada, pois a agência de viagens responde 

solidariamente com qualquer outra parceira, como no caso a cia aérea, 

pelos danos causados ao consumidor, vez que vendeu o serviço e foi 

responsável pela reserva do voo. A corroborar com este entendimento, 

cito o seguinte julgado: Apelação. Ação indenizatória. Atraso em vôo 

internacional de aproximadamente 15 horas. Aplicação do CDC, afastada 

incidência da Convenção de Varsóvia. Inteligência do art. 34 do CDC. 

Responsabilidade solidária da agência de viagens, da operadora de 

turismo e da companhia aérea. Dano moral caracterizado. Redução do 

"quantum" de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00. Apelos parcialmente 

providos. (TJ-SP - APL: 992090676962 SP, Relator: Pereira Calças, Data 

de Julgamento: 05/05/2010, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 11/05/2010) (g.n.) Desta forma, caracterizada está a 

legitimidade ativa da Reclamada para figurar na polaridade passiva da 

presente ação. Segunda, opino pelo acolhimento da revelia da primeira 

reclamada (LATAM), senod que não compareceu à audiência de 

conciliação, não apresentou justificativa ou contestação, mesmo 

devidamente citada e intimada. Reconheço assim a revelia da reclamada 

LATAM. Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação de indenização por 

danos morais e materiais. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte Reclamante. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando visível a 

hipossuficiência do consumidor, onde a Reclamada esta mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

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. O cerne da 

controvérsia gira em torno do cancelamento de uma passagem área 

adquirida pelo Reclamante. Narra ele que comprou da primeira Reclamada 

uma passagem no valor de R$ 455,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco 

reais) com destino a Maceió/AL para realização de concurso, ocorre que 

dias antes do voo a primeira reclamada entrou em contato informando da 

alteração de horários do voo pela segunda reclamada, e que poderia ser 

feita a alteração dos horários ou o cancelamento da passagem com 

reembolso caso não fossem adequados ao cliente. O reclamante preferiu 

pela restituição dos valores, a qual nunca foi realizada. Desta forma, 

ingressou com a presente ação requerendo a devolução do valor e 

indenização por danos morais. Em sede de contestação a Reclamada 

confirma o cancelamento da passagem, mas alega que não possui 

qualquer responsabilidade visto ter sido a segunda reclamada 

responsável pelo cancelamento do voo. Contudo, ela recebeu os valores 

pagos em razão da passagem, portanto solidária com a cia aérea em caso 

de qualquer prejuízo com a compra. É nítido o prejuízo do reclamante que 

se viu privado de um bem adquirido, tendo que se replanejar sem 

antecedência, em decorrência de alteração de horário de voos ofertados 

pela segunda requerida. Portanto, resta cristalino que houve uma falha 

operacional grosseira por parte das Reclamadas, que resultou no 

cancelamento indevido da passagem do Reclamante. O caso configura 

falha na prestação do serviço, situação jurídica que enseja a 

responsabilização objetiva das Reclamadas pelos danos causados ao 

Reclamante razão pela qual a procedência dos pedidos de restituição de 

valor e indenização por morais é medida que se impõe. 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”. Nesse sentido é o seguinte 

julgado: DANO MORAL – Responsabilidade civil – Compra de passagens 

aéreas, mediante cartão de crédito – Autor impedido de embarcar quando 

retornava à origem, sob a justificativa de que ocorrera fraude na compra 

dos bilhetes – Falha operacional que não pode ser repassada aos 

consumidores – Danos materiais comprovados – Dano moral "in re ipsa" – 

Verba indenizatória mantida no patamar arbitrado – A quantia fixada em 

R$15.000,00 é suficiente para desestimular a ofensora a repetir o ato - 

Sentença mantida – Recurso não provido. (TJ-SP APL 

00029913020138260248 SP 0002991-30.2013.8.26.0248, 21ª Câmara de 

Direito Privado, Relator: Maia da Rocha, Julgado em 5 de outubro de 2015 e 

publicado em 07/10/2015). No que tange ao pedido de restituição, o 

Reclamante fez provas do pagamento do valor de R$ 455,00 

(quatrocentos e cinquenta e cinco reais), fazendo, portanto, jus ao 

ressarcimento desta quantia. Ademais, os fatos ultrapassam em muito a 

linha do mero dissabor, pois é cediço que o Reclamante passou a conviver 

com uma situação inesperada que lhe causou constrangimentos, 

aborrecimentos e preocupações. Trago à baila julgado neste sentido: 

CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AEREO. IMPOSSIBILIDADE 

DE EMBARQUE. SUSPEITA DE FRAUDE NA COMPRA DE PASSAGEM 

AEREA COM CARTÃO DE CRÉDITO. MERA SUPOSIÇÃO. PERDA DE 

FUNERAL DE FAMILIAR PRÓXIMO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. 

DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. QUANTUM 

MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005586623, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto 

Tonial, Julgado em 23/07/2015). (g.n.) 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$ 2.000,00 (dois 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. Ante o exposto, 

opino pela total PROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial para o fim de 

CONDENAR solidariamente as Reclamadas a restituir ao Reclamante o 

valor de R$ 455,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais), corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso e com juros de 

mora de 1% a.m. a contar da citação e a pagar o valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) a título de indenização por danos morais corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir desta data com juros de mora de 1% 

a.m. a partir da citação, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). É o parecer 

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. Sentença Publicada 

no PROJUDI. Intimem-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, 24 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000766-96.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000766-96.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: EDILSON DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para audiência 
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de conciliação, conforme se depreende evento n. 13497205 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 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 

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, 28 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010391-35.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELI REZENDE RAIMUNDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (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 8010391-35.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GRAZIELI REZENDE RAIMUNDO REQUERIDO: SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA Vistos. Sem relatório (art. 38, in fine da Lei nº 9.099/95). 

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. Conforme se 

extrai dos autos a parte Reclamante nega qualquer relação contratual com 

a Reclamada. A Reclamada, por sua vez, apresenta áudios, provenientes 

de gravações telefônicas, a fim de corroborar suas alegações de que há 

relação jurídica entre as partes; que a negativação é devida e proveniente 

da contratação de cartão de crédito consignado. Observa-se que a causa 

em exame ostenta complexidade em razão da prova. Para o seu deslinde, 

é visível a necessidade de perícia, na forma estabelecida pelo art. 464 e 

seguintes do Código de Processo Civil a estabelecer a 

autenticidade/identidade da parte Reclamante nos áudios apresentados, 

expediente que não se compatibiliza com o rito célere, simples e informal 

que cerca os procedimentos afetos aos Juizados Especiais, consonante 

determina a norma inserta no art. 2º da Lei 9.099/95. Assim, a reclamação 

em epígrafe desafia a extinção, sem resolução do mérito, nos termos dos 

artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Como se vê não se trata de 

negativa de prestação jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa 

com o procedimento instituído pela lei de regência. Por fim, anoto que 

nenhum prejuízo resultará à parte, a qual poderá socorrer-se das vias 

ordinárias. Ante o exposto, com amparo no artigo 51, inciso II, da lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito o presente feito. 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. 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: 1001251-96.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON RODRIGO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001251-96.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: WANDERSON RODRIGO FERREIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação, conforme se depreende evento n. 

14174550 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 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: 1000758-22.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIANE SILVA CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000758-22.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOZIANE SILVA CORREIA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, conforme se depreende evento n. 13490011 

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 
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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: 1000002-76.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FELISBERTO NUNES DE OLIVEIRA (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 1000002-76.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: FELISBERTO NUNES DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para audiência 

de conciliação, conforme se depreende evento n. 14186016 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 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 

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, 27 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000751-30.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA BARBOSA 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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000751-30.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GABRIELA BARBOSA DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial, eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. 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 proposta por Gabriela Barbosa de 

Oliveira em desfavor de Telefônica Brasil S.A. 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, 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 a 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 

Adesão e Contratação de Serviços SMP devidamente assinado pela 

Reclamante, bem como de cópia dos seus documentos pessoais, o que 

demonstra a regularidade da contratação do serviço telefônico. 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, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Deste modo, não há falar em 

responsabilização da Reclamada pela alegada ausência de notificação da 

Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. No mais, importa assinalar que na impugnação à contestação a 

Reclamante não nega a relação contratual, mas apenas a inscrição 

restritiva. Ora, se há um negócio jurídico vigente entre as partes e um 

apontamento nos órgãos de proteção ao crédito era ônus da Reclamante 

comprovar que estava em dia com o pagamento, apresentando o 

respectivo comprovante de quitação da dívida, mas, talvez pela 

possibilidade de ser socorrer da inversão do ônus da prova, relegou à 

Reclamada o encargo de produzir todas as provas. Todavia, as provas 

que se submetem à inversão do ônus são aquelas cuja produção não é 

possível ao consumidor, ou sua produção lhe seja extremamente penosa. 

Não sendo o caso, impera a regra estabelecida no art. 373, I, do CPC, qual 

seja, compete a Reclamante positivar o fato constitutivo de seu direito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com ausência do dever 

deste em ao menos consignar indícios de suas alegações. A inversão do 

ônus da prova é técnica de julgamento, a Reclamada tem o dever de 

provar aquilo que possível dentro da sua realidade, somente. Assim, o 
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Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. 

Assim, não é possível concluir pela cobrança indevida, posto que 

ausentes 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.) 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 da Reclamante não só é legítima como agiu 

a Reclamada no exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se 

desincumbiu a 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. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido 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. 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, 28 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000510-56.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ZILSIMAR BATISTA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000510-56.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ZILSIMAR BATISTA RODRIGUES 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 ação 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. 

11830729] 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. 11851486], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção do presente cumprimento 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, 28 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010315-11.2017.8.11.0086

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 8010315-11.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: NADIR RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO 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 conexão com o proc. n. 

8010316-93.2017.8.11.0086 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 
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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 

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 
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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: 1000162-38.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT0007133A (ADVOGADO)

SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO OAB - 

MT0013746A (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 1000162-38.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ROSIVALDO DA SILVA REQUERIDO: OI 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 de 

Repetição de Indébito c.c. Indenização por Danos Morais. Noticia o 

Reclamante, em síntese, que contratou os serviços de internet da 

Reclamada, aduz que após tentativa de cancelamento do pacote, a 

reclamada continuou enviando faturas, não realizando assim o 

cancelamento dos serviços requisitado pelo reclamante. Assim , após o 

mês de maio/2016, mesmo com o pagamento de última fatura, a reclamada 

enviou mais faturas referentes ao mês de maio, junho e julho ao 

reclamante. 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 está somente fazendo cobrança de débitos devidos 

pelo reclamante de faturas passadas. 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 de cobrança de serviços 

devidamente cancelados, gerando assim quebra de acordo firmado. O 

reclamante traz aos autos protocolo de que realizou o pedido de 

cancelamento da linha, contudo a reclamada não junta nem mesmo 

comprovante de utilização dos serviços, como de ligações feitas na linha, 

ou outra prova de consumo, não se desincumbindo assim de seu dever. 

Trata-se, evidentemente, 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 da 

empresa prestadora do serviço, para que ela 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, da empresa prestadora do serviço, e não tendo ela se 

desincumbido, deve esta ser condenada a indenizar o Reclamante pelos 

danos causados. Assim, demonstrada a responsabilidade civil da 

Reclamada, especialmente por lançar os dados do demandante nos 

cadastros de inadimplentes por débito discutido judicialmente, deve esta 

ser condenada a indenizar a parte Reclamante pelos danos causados. 

Quando à repetição de indébito vejo devida, contudo vejo que o autor 

alega que pediu o cancelamento da linha no mês de maio, portanto devido 

o pagamento deste mês, pois há gastos eventuais, sendo o cancelamento 

consolidado no mês seguinte, assim é medida que se impõe a devolução 

do valor cobrado injustamente de R$175,81, os quais calculados em do 

dobro tem-se o valor total de R$ 351,62 (trezentos e cinquenta e um reais 

e sessenta e dois centavos), conforme comprovantes de pagamento 

juntados. Ante o exposto, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, a pretensão contida na inicial para: a) 

Condenar a reclamada a pagar o valor de R$ 351,62 (trezentos e 

cinquenta e um reais e sessenta 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 

a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três 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). 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, 24 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000590-20.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FABIANA INACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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 1000590-20.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA FABIANA INACIO DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A. Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95, dispenso o relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial, eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. 

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 proposta por Maria Fabiana Inácio da 

Silva em desfavor de Telefônica Brasil S.A. 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, 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 
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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 a Reclamante 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pelo Reclamado por dois débitos que alega desconhecer, aduzindo 

que tais anotações restritivas lhe ocasionaram danos de ordem moral. No 

entanto, em contestação, o Reclamado combateu as alegações da inicial e 

apresentou provas suficientes da existência dos débitos por meio de um 

contrato [ids. 11875777 e 11875780] devidamente assinado pela 

Reclamante, o que demonstra a regularidade da contratação do serviço 

bancário. Com relação aos documentos probantes apresentados pelo 

Reclamado, colaciono recente julgado da Turma Recursal do Estado de 

Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA 

R E C U R S A L  T E M P O R Á R I A  1  R e c u r s o  I n o m i n a d o : 

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, consoante a Súmula 359 do STJ, 

verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Deste modo, não 

há falar em responsabilização do Reclamado pela alegada ausência de 

notificação da Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. No mais, importa assinalar que na impugnação à 

contestação a Reclamante não nega a relação contratual, mas apenas a 

inscrição restritiva. Ora, se há um negócio jurídico vigente entre as partes 

e um apontamento nos órgãos de proteção ao crédito era ônus da 

Reclamante comprovar que estava em dia com o pagamento, 

apresentando o respectivo comprovante de quitação da dívida, mas, 

talvez pela possibilidade de ser socorrer da inversão do ônus da prova, 

relegou ao Reclamado o encargo de produzir todas as provas. Todavia, as 

provas que se submetem à inversão do ônus são aquelas cuja produção 

não é possível ao consumidor, ou sua produção lhe seja extremamente 

penosa. Não sendo o caso, impera a regra estabelecida no art. 373, I, do 

CPC, qual seja, compete a Reclamante positivar o fato constitutivo de seu 

direito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, 

deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com ausência do 

dever deste em ao menos consignar indícios de suas alegações. A 

inversão do ônus da prova é técnica de julgamento, o Reclamado tem o 

dever de provar aquilo que possível dentro da sua realidade, somente. 

Assim, a Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Assim, não é possível concluir pela cobrança indevida, posto 

que ausentes 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.) 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 da Reclamante não só é legítima como agiu 

o Reclamado no exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se 

desincumbiu a 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. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido 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. 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, 28 

de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010408-13.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALMOR KERBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO BONI OAB - MT0008268A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA MULT CORRETORA LTDA - ME (REQUERIDO)

VALDIR ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT0007133A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010408-13.2013.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSE VALMOR KERBER REQUERIDO: IMOBILIARIA MULT 

CORRETORA LTDA - ME, VALDIR ALVES DA SILVA Vistos, etc. Trata-se 

de Recurso de Embargos de Declaração interposto sob id n. 6463453 por 

Imobiliária Mult Corretora Ltda.-ME e Valdir Alves da Silva, ora 

Embargantes, sob o argumento de que a sentença de id n. 6463434, 

homologada em id. de n. 6463441 padeceria do vício de obscuridade. 

Conheço dos embargos porque tempestivo. Entretanto, os Embargos 

Declaratórios não devem ser admitidos, uma vez que falta ao mesmo a 

condição vinculativa disposta na Lei. Desde modo, é sabido que o simples 

descontentamento não dá azo ao recurso postulado, porque claramente 

os Embargantes pretendem, na verdade, a revisão do julgado, o que não 

pode ser feito pela via dos aclaratórios. Com efeito, os Embargos de 

Declaração constitui recurso de rígidos contornos processuais (recurso 

de fundamentação vinculada), consoante disciplinamento imerso no art. 48 

da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022 do Código de Processo Civil, 

exigindo-se, para seu provimento a presença dos pressupostos legais de 

cabimento. Inocorrentes as hipóteses de omissão, dúvida, contradição, 

obscuridade ou erro material, não há como prosperar o alegado. Na lição 

de Pontes de Miranda quanto aos Embargos Declaratórios, vejamos: "O 
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que se pede é que declare o que ficou decidido, porque o meio empregado 

para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida, 

pede-se que se reimprima.". (Comentários ao Código de Processo Civil", 

tomo VII, Forense, 1975, p. 399/400). Sobre a admissibilidade dos 

Embargos, Humberto Theodoro Júnior afirma: "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 (art. 535, nº. I e II). Se o 

caso é de omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam a reforma do 

acórdão ou da sentença. O que, todavia, se impõe ao julgamento dos 

embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da 

causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal." ("Curso de 

Direito Processual Civil", Forense, 25ª ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse 

sentido: “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. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, 

os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e 

coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no 

julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e 

art. 458, II, do CPC/73. 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 

34736/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, 

nos termos do art. 48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022, I, do Código de 

Processo Civil, opino pelo improvimento do Recurso de Embargos de 

Declaração interposto sob id. n. 6463453, mantendo a sentença tal como 

concebida. 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. 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, 29 de janeiro 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001268-35.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MIRTES RAMOS VIEIRA (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 1001268-35.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MIRTES RAMOS VIEIRA 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. 11968416. 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, 28 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001267-50.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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 1001267-50.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSIVALDO DA SILVA REQUERIDO: CLARO 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 termo de 

audiência de id. n. 11968033. 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 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 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, 28 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-21.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO)

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (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):
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CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000092-21.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o 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 não há necessidade de 

produção de provas em audiência, nos termos do artigo 355, I do Código 

de Processo Civil. 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) Quanto a alegada fata de interesse de agir não 

vejo por bem acolher a prelimiar visto que a reclamante possui interesse 

na declaração positiva da presente demanda para proteção de direito 

essencial. Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação de Obrigação de 

Fazer c.c. Indenização por Danos Morais. Sustenta a Reclamante que seu 

nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada em 

razão de um débito que alega já ter pago, trazendo comprovantes de 

pagamento da renegociação da dívida e qu a inclusão de seu nome no 

cadastro de inadimplentes mesmo após o pagamento da dívida lhe causou 

danos morais. Desta forma, propôs a presente ação requerendo 

indenização por danos morais. Em sede de defesa a Reclamada 

argumenta que o valor objeto do apontamento é legítimo e devido, bem 

como combate a existência de danos morais. 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. Pois bem, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não trouxe prova alguma de que o valor objeto da 

inscrição restritiva é devido, deixando de apresentar documentos capazes 

de amparar as suas alegações, como o contrato devidamente assinado 

pelo Reclamante e constatar a contratação de serviço, bem como a sua 

inadimplência. Alega que a reclamante deve em outo contrato, contudo não 

junta o contrato em questão, somente o contrato com prova de quitação 

nos autos e com a concordância de quitação do mesmo pela própria 

reclamada. 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 do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Outrossim, mesmo que da ocorrência de fraude, uma vez que, 

assumindo o risco do negócio, é sua a responsabilidade doa reclamada de 

zelar pela lisura de suas contratações e diligenciar no sentido de evitar 

fraudes perpetradas por terceiros, nos exatos moldes da atual 

jurisprudência consoante segue: Direito do Consumidor. Ação de 

obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Sentença de 

procedência. Negativação indevida decorrente de fraude. 

Responsabilidade da Instituição Financeira. Risco do negócio. Na hipótese, 

o dano moral é in re ipsa e o quantum debeatur adequado. A existência de 

outras negativações ilegítimas e questionadas judicialmente pelo devedor 

não afasta o dever de indenizar, mostrando-se inaplicável os termos da 

Súmula nº 385 do STJ. Verba honorária também não comporta majoração, 

haja vista a baixa complexidade da demanda. MANTIDA A SENTENÇA. 

DESPROVIMENTO DOS RECURSOS, NA FORMA DO ARTIGO 557, CAPUT, 

DO CPC. (TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 01698108220118190001 RJ 

0169810-82.2011.8.19.0001. Rel. DES. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 

BITENCOURT, julgado em 08/01/2015, Vigésima Sétima Câmara 

Cível/Consumidor). (destaquei). 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 já 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 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 dá ensejo ao 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. 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 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 ao 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 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 (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 
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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

Comarca de Nova Xavantina

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010105-56.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE BRASILEIRA DE EUBIOSE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA OAB - RJ155194-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

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 e, após observar a 

solicitação da parte exequente (Id. 10870579), 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. 7928889, no valor de R$=3.854,72= (três mil oitocentos e 

cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos), devidamente 

atualizado até o dia 20/02/2018. Ficando a executada ciente que 

extrapolado o prazo sem comprovação do pagamento, será acrescido ao 

montante à multa prevista no artigo 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo 

sem comprovação de pagamento intime-se a exequente a requerer o que 

lhe for de direito no prazo de 10 (dez) dias. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina, 28 de fevereiro de 2018 Ronaldo Gonçalves da Silva 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000019-43.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CAMPOS SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Ante a informação prestada pelos correios 

(Id. 11974064), a qual noticia que não houve a citação da parte promovida 

devido à insuficiência do endereço constante dos autos, encaminho o feito 

ao setor de cumprimento para que intime o promovente, na pessoa de sua 

advogada, para que forneça, no prazo de 10 (dez) dias, o atual endereço 

da reclamada, sob pena de arquivamento dos presentes autos. Devido a 

proximidade da data para realização da sessão conciliatória e, por não 

haver tempo hábil para nova expedição de citação, procedo com o 

cancelamento da audiência. Aguarde-se o decurso do prazo supra. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 28 de fevereiro de 

2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000193-86.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR BORGES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista que o Oficial de Justiça não 

logrou êxito na tentativa de penhora (Id. 11095701), ato necessário para 

designação de audiência em processos de execução de título extrajudial, 

encaminho intimação ao autor para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar 

bens do executado passíveis de penhora ou requerer o que lhe for de 

direito. Ficando ciente que extrapolado o prazo sem manifestação os 

autos serão arquivados por inércia da parte. O referido é verdade e dou 

fé. Nova Xavantina / MT, 28 de fevereiro de 2018. Ronaldo Gonçalves da 

Silva Gestor Judiciário

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 013/2018-CA

 O Excelentíssimo Senhor Dr. JORGE HASSIB IBRAHIM, Juiz de Direito 

Diretor do Foro da Comarca de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais,

 Considerando o disposto na Portaria n° 682/2016/DGTJ, de 2.12.2016, que 

dispõe sobre a documentação necessária ao procedimento de nomeação, 

designação e desligamento no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso.

 R E S O L V E:

 I – NOMEAR a Senhora JEIZE MARCHIORO VASCONCELLOS, matrícula 

34851, portadora do RG 20540485 SEJSP/MT e CPF 045.058.051-23, para 

exercer , em comissão, o cargo de Assessora de Gabinete I, da 2ª Vara 

da Comarca de Paranatinga, com efeitos a partir da assinatura do Termo 

de Posse e Exercício, que deverá ser assinado e editado a partir da 

publicação desta.

 II – Publique-se e Cumpra-se, encaminhando cópia à Coordenadoria de 

Recursos Humanos.

 Paranatinga - MT, 28 de fevereiro de 2018.

 JORGE HASSIB IBRAHIM

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-88.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA REGIANE BRUGNAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (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: 

16/05/2018 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: 1000128-58.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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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: 

21/05/2018 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: 1000129-43.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE AMORIM CLAUDINO (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: 

22/05/2018 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: 1000130-28.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VIERA DOS SANTOS (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: 

22/05/2018 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.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 88334 Nr: 255-76.2018.811.0023

 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 FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA CONCEICAO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

60,00( sessenta reais) no prazo de 15(quinze) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

busca e apreensão e citação, com posterior remessa do comprovante aos 

autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 33311 Nr: 2507-38.2007.811.0023

 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: PCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIK, RSFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:7274, JACKSON MARCELO NERVO - OAB:12883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DORADO RODRIGUES - 

OAB:5081/MT, MAURY BORGES DA SILVA - OAB:

 1. Determino que o Oficial de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias, elabore 

Auto de Avaliação e Constatação no imóvel objeto da lide, devendo 

constar as seguintes informações: quem exerce a posse do imóvel; quem 

são os lindeiros; se há benfeitorias recentes, como cercas e muros ou 

sinais recentes de demarcação na propriedade; e demais informações 

úteis ao deslinde da causa. Se possível, o referido auto deverá ser munido 

de fotografias do imóvel;2. Após, voltem conclusos para deliberação 

quanto o valor da causa.

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Comarca de Pontes e Lacerda

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000859-84.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FANIA LIBORIO FELICIANO OAB - MT0010015A (ADVOGADO)

ALESSANDRA LIBORIO FELICIANO SATHLER OAB - MT8.516 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVA FASHION (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA S E N T E N Ç A Numero do 

Processo: 1000859-84.2017.8.11.0013 REQUERENTE: KARINE SANTOS 

DA SILVA REQUERIDO: VIVA FASHION Vistos. Homologo o acordo 

celebrado entre as partes para que produza seus efeitos legais e 

jurídicos, com eficácia de Título Executivo Judicial, com fulcro no art. 22 da 

Lei 9.099/95 c/c art. 487, III do NCPC. Sem custas, transitado em julgado, 

arquivem-se. P.R.I.C. Pontes e Lacerda, 28 de fevereiro de 2018. 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000847-70.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

CASSIO JABUR MALUF (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA S E N T E N Ç A Numero do 

Processo: 1000847-70.2017.8.11.0013 REQUERENTE: GAUCHA DIESEL 

COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME REQUERIDO: 

CASSIO JABUR MALUF Vistos. Homologo o acordo celebrado entre as 

partes para que produza seus efeitos legais e jurídicos, com eficácia de 

Título Executivo Judicial, com fulcro no art. 22 da Lei 9.099/95 c/c art. 487, 

III do NCPC. Sem custas, transitado em julgado, arquivem-se. P.R.I.C. 

Pontes e Lacerda, 28 de fevereiro de 2018. LEONARDO DE ARAUJO 

COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Comarca de Poxoréo

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010231-71.2013.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA VENCESLAU GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA VENCESLAU GOMES OAB - MT0016843A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MACEDO GALVAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA MACEDO GALVAO OAB - MT0015668A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Numero do Processo: 

8010231-71.2013.8.11.0014 EXEQUENTE: FLAVIA VENCESLAU GOMES 

EXECUTADO: MARCIA MACEDO GALVAO Vistos. Trata-se de pedido de 

reconsideração da decisão de ID 8005009 que indeferiu a penhora de 

veículo em nome da genitora da executada. Ainda, no ID 10173247, 

aportou pedido de penhora no rosto dos autos, sob o nº 

733-19.2015.811.0014 (Cód. 67111), no que tange as verbas honorárias 

sucumbenciais, que tem como beneficiada a parte executada. É o relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, no que tange ao pedido de 

reconsideração formulado pela parte exequente no sentido de que seja 

penhorado veículo automóvel indicado nos autos, sustentando que a parte 

executada é a verdadeira possuidora do bem móvel, embora esteja 

registrado no Detran em nome de terceiros, indefiro-o, por não encontrar o 

pedido de reconsideração respaldo no ordenamento jurídico. Ainda, 

constato que a parte exequente pretende receber crédito da parte 

executada correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência. 

Para tanto, pugna pela a penhora do crédito da executada nos autos sob 

nº 733-19.2015.811.0014, Cód. 67111, em trâmite na 2º Vara desta 

Comarca, devendo tal penhora ser efetuada no rosto dos citados autos. É 

cediço que as verbas honorárias, sejam contratuais ou sucumbencias, 

são impenhoráveis, não importando qual seja a sua espécie, por força do 

artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Outrossim, a 

impenhorabilidade do crédito oriundo de honorários advocatícios consiste 

em tema já apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. 

REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-GERENTE. PENHORA DE VALOR DE 

HONORÁRIOS DECORRENTE DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. 

CARACTERIZAÇÃO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. 

ENTENDIMENTO ADOTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM 

13/10/2006 (RE 470.407/DF). AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO 

CPC. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO, PARA O FIM DE QUE, 

RECONHECENDO A NATUREZA ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, INCLUSIVE OS PROVENIENTES DA SUCUMBÊNCIA, 

COMO NA HIPÓTESE DOS AUTOS, SEJA APLICADA A REGRA DE 

IMPENHORABILIDADE ESTABELECIDA NO ART. 649, V, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. (...) 7. Recurso especial conhecido e provido, para o fim 

de que, reconhecendo a natureza alimentar dos honorários advocatícios, 

inclusive os provenientes da sucumbência, como na hipótese dos autos, 

seja aplicada a regra de impenhorabilidade estabelecida no art. 649, V, do 

Código de Processo Civil. (REsp 854.535/RS, Rel. Ministro JOSÉ 

DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/02/2007, DJ 29/03/2007, p. 

230) Contudo a tendência da doutrina e da jurisprudência tem sido pela 

possibilidade de incidência de penhora sobre verbas de natureza salarial, 

relativizando a impenhorabilidade contida na regra do artigo 833, inciso IV, 

do Código de Processo Civil, já que a atual sistemática do ordenamento 

jurídico processual tem procurado cada vez mais dar efetividade ao 

processo. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. PENHORA ON-LINE DE 

SALÁRIO. POSSIBILIDADE, DADA A NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA 

EXECUTADA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 

649, § 2º, DO CPC/1973. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO 

PROVIDO. 1. "O caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, 

soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do 

trabalho) é excepcionado pelo § 2º do art. 649 do CPC, quando se tratar 

de penhora para pagamento de prestações alimentícias" ((REsp 

1.365.469/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

DJe de 26/6/2013). 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou 

sucumbenciais têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora 

de 30% da verba salarial para seu pagamento. Incidência à hipótese da 

Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 

814.440/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

28/03/2017, DJe 03/04/2017)(grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

PENHORA ON LINE- VERBA ALIMENTAR- SALÁRIO - LIMITE DE 30% - 

POSSIBILIDADE- RECURSO DESPROVIDO. - Os valores obtidos a título de 

salário ou vencimentos são impenhoráveis, exceto nas hipóteses que não 

comprometam percentual superior a 30% (trinta por cento) dos valores 

mensalmente auferidos pelo executado. (TJ-MG - AI: 10145990146485001 

MG , Relator: Moacyr Lobato, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL) 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO P/ TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – PENHORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

NATUREZA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE – RELATIVIZAÇÃO – 

VERBA ARBITRADA EM ELEVADA MONTA – POSSIBILIDADE DE 

PENHORA DE PARCELA DO VALOR TOTAL – DIREITO DO CREDOR – 

RECURSO DESPROVIDO."Não viola a garantia assegurada ao titular de 

verba de natureza alimentar a afetação de parcela menor de montante 

maior, desde que o percentual afetado se mostre insuscetível de 

comprometer o sustento do favorecido e de sua família e que a afetação 

vise à satisfação de legítimo crédito de terceiro, representado por título 

executivo." (REsp 1356404/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 

TURMA, julgado em 4/6/2013, DJe 23/8/2013) (AI 71696/2016, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 13/09/2016, Publicado no DJE 16/09/2016) No caso 

dos autos, extrai-se que a executada é advogada atuante nesta Comarca, 

sendo que esta ação encontra-se em trâmite há quase 2 (dois) anos, sem 

que a parte exequente tenha obtido qualquer satisfação do seu crédito. 

Desta forma, entendo que é viável a penhora no rosto dos autos do 

crédito da executada, no patamar de 30% (trinta por cento) dos valores a 

ser levantado nos autos de Cód. 67111, referente a verbas 

sucumbenciais, em trâmite na 2º Vara desta Comarca. O desconto da 

referida quantia não acarretará onerosidade excessiva à parte executada, 

além do que permitir a absoluta impenhorabilidade sobre a verba 

remuneratória da executada significaria proporcionar-lhe enriquecimento 

ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, 

principalmente quando a efetividade do processo reclama providências 

práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária. 

Ante o exposto, defiro o pedido de penhora no rosto dos autos de nº 

733-19.2015.811.0014, código 67111, da 2º Vara desta Comarca, no que 

tange as verbas honorárias sucumbenciais, em nome da procuradora dos 

autos, MARCIA MACEDO GALVÃO, devendo ser observado o patamar de 

30 % (trinta por cento) do total do crédito. Feita a penhora, intimem-se a 

executada para, querendo, oferecer embargos, no prazo legal. Decorrido 

o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Poxoréu/MT, 09 de outubro de 2017. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-47.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZENI PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102081/3/2018 Página 320 de 477



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: 

8010047-47.2015.8.11.0014 REQUERENTE: DEUZENI PEREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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 NCPC. 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 no id. 

7161129, dentro do prazo legal – id. 7161141, entretanto não houve 

impugnação, conforme certificado – id. 7161141. Decido. Trata-se de 

Reclamação, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por Deuzeni 

Pereira de Souza em face do Banco Bradesco S.A., devidamente 

qualificados nos autos. A autora, em síntese, afirma que contratou dois 

empréstimos consignados junto ao Banco BMC, nos valores mensais de 

R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e R$ 290,07 (duzentos e noventa 

reais e sete centavos). Relata que referidos empréstimos foram 

posteriormente comprados pelo Branco Bradesco S/A. Relata, ainda, que 

o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso terceirizou o serviço de 

empréstimo consignado à empresa Consignum, a qual fez uma 

readequação da margem dos servidores que estavam acima da margem 

permitida e reduziu os valores repassados aos bancos e, por 

consequência, aumentou o número de parcelas a serem descontadas, as 

quais passaram a ter os respectivos valores de R$ 185,74 (cento e oitenta 

e cinco reais e setenta e quatro centavos) e R$ 159,52 (cento e cinquenta 

e nove reais e cinquenta e dois centavos), aumentando o número das 

parcelas de noventa e seis para cento e trinta e sete e cento e trinta e 

quatro. Por fim, informa que a Reclamada passou a efetuar inúmeras 

cobranças e inclusive inseriu o seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito, oportunidade em que se viu obrigada a renegociar a dívida com a 

empresa de cobrança da Reclamada, denominada Fortune, sob a 

promessa de que receberia os valores corrigidos, após a quitação da 

diferença, contudo não obteve êxito em receber referidos valores, e não 

restando alternativa a não ser ajuizar a presente demanda. No id. 7161084 

a liminar foi indeferida. A audiência de conciliação foi realizada no dia 

28.05.2015, entretanto a tentativa de acordo tornou-se infrutífera entre as 

partes, conforme consta no id. 7151124. Por sua vez, no id. 7161129, a 

Requerida, contestou e em sede de preliminares pleiteou pela ilegitimidade 

passiva da parte Requerida, tendo em vista não ser o órgão responsável 

pelos descontos, e ainda em preliminar pleiteou pela inépcia da inicial por 

ausência de documentos, haja vista que a parte Requerente não juntou 

aos autos documentos referente a carta de cobrança e nem tampouco 

extrato dos órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA, e no mérito, 

contesta que a responsabilidade dos descontos é do órgão pagador, qual 

seja Tribunal de Justiça e da empresa Consignum, e ao final pleiteia pela 

improcedência da ação. Todavia, a parte Requerente não impugnou a 

contestação conforme certificado no id. 7161141. Por conseguinte, no id. 

71611144 as partes foram intimadas para apresentarem as provas que 

pretendem produzir no prazo de dez dias, e em cumprimento a intimação 

no id. 7161145 (Requerente) informou não ter mais provas a produzir e 

requereu o julgamento antecipado da lide e no id. 7161149 (Requerida) 

informou da existência contratual entre as partes e fez a juntada dos 

contratos constantes nos ids. 7161161 e 7161155. No id. 7161168 houve 

decisão para intimar a parte Requerente se manifestar sobre os contratos 

juntados e no id. 7161169 a parte foi intimada, a qual respondeu no id. 

7161172, alegando não ser verídicas as informações constantes nos 

contratos, pois nunca atrasou com as parcelas, pois as mesmas são 

descontadas no holerite. No id. 7161181, houve decisão para expedir 

ofício requisitando da terceirizada, sob os descontos sem autorização, 

referido ofício n. 307/2015 – id. 7161183 e em resposta ao referido ofício a 

empresa Consignum – id. 7161196, informou que foi celebrado contrato 

entre a empresa terceirizada e o Tribunal de Justiça, e em razão do 

convênio, os consignados foram readequados para melhor atender aos 

servidores. Em razão da juntada dos documentos, as partes foram 

intimadas a se manifestarem, onde por sua vez a Requerida no id. 

7161200 pleiteou pela extinção do feito, em razão de não haver 

legitimidade passiva para figurar no polo passivo, e por outro lado a 

Requerente se manteve inerte – id. 7161206. Contudo, no id. 7161208, 

houve outra decisão a qual foi pela requisição de pagamento e descontos 

em folha de pagamento referente aos contratos 568546296 e 561257647, 

onde por sua vez foi expedido ofícios nº. 004/2017 – id. 7161214 ao 

Departamento de Pagamento do Tribunal de Justiça e ofício nº. 005/2017 – 

id. 7161211 a empresa Consignum. Por sua vez, o Departamento de 

Pagamento do TJMT – informou no id. 7161234, através do Ofício nº. 

46/2017-DPP que foram encontrados os consignados com descontos, 

referente a instituição Banco Bradesco e BMC em nome da Requerente, 

bem como que houve readequação nas parcelas após assinatura do 

convênio com a empresa Consignum, para melhor atender aos servidores, 

em relação aos descontos dos consignados em folha de pagamento, 

conforme anexa os documentos no id. 7161234. Todavia, a empresa 

Consignum não se manifestou referente ao ofício 005/2017, conforme 

consta no id. 7161243. Pois muito bem, após análise das documentações 

juntadas nos autos, concluo que razão não assiste a Requerente, pois 

através da Instrução Normativa nº. 4/2013/DGTJ, houve a readequação 

nos consignados para que os mesmos não ultrapassassem os descontos 

acima de 30% na folha de pagamento dos servidores. Observo mais, que 

as parcelas foram alongadas para que os servidores não ficassem 

prejudicados, com os valores excessivos nos descontos em folha de 

pagamento. Todavia, observo mais que a parte Requerente, alega que 

quitou os consignados, entretanto apenas juntou faturas com os 

respectivos comprovantes de pagamento, não anexando aos autos 

documentos referente a quitação da qual alega que efetivou. Contudo, a 

parte Requerente também alega que teve seu nome negativado, porém não 

há nos autos nenhum documento que comprove que seu nome e CPF 

foram inseridos no rol de inadimplentes. Neste caso, cabível o artigo 373, 

inciso I do NCPC, cabendo a parte Requerente ônus da prova dos fatos 

constitutivos do seu direito. Sendo assim exigindo da Requerente sua 

plena demonstração, sob pena de improcedência da Reclamação, ou seja, 

cabia a Requerente mostrar que realmente quitou os consignados 

referente aos contratos discutidos nestes autos, bem como provar que 

teve seu nome e CPF negativados, após as inúmeras cobranças para a 

quitação do consignado, conforme alegou na exordial. No mais da 

narrativa da exordial não ficou demonstrado qual foi de fato à angústia ou 

o constrangimento vivenciado pela Requerente que tenha ultrapassado o 

mero dissabor. Neste caso, a Requerente deixou de comprovar os fatos 

constitutivos do seu direito. Portanto, inexistindo ou não comprovando 

satisfatoriamente a conduta culposa da Requerida, que tenha atingido a 

sua honra, bem como a sua personalidade perante terceiros, a 

improcedência se impõe. Diante disso, opino pelo não acolhimento das 

preliminares arguidas pela parte Requerida, e no mérito, opino pelo 

JULGAMENTO IMPROCEDENTE da ação. Sem custas e sem honorários, 

transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e demais 

formalidades. 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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000127-03.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MONTOURO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LUIZ VELLOZO OAB - MT0019956A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALE SUL ENERGIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1000127-03.2017.8.11.0014 VISTO, Em sede da audiência 

conciliatória, a parte exequente pugnou pela dilação do prazo por 30 

(trinta) dias, para informar o novo endereço atualizado do executado ante 

a sua não citação e intimação, conforme consta no id n.º 11935746. 

Destarte, não havendo qualquer causa que obsta o acolhimento do pleito, 

DEFIRO o pedido de dilação de prazo, na forma requerida, pelo período de 

30 (trinta) dias. Após o transcurso temporal, intime-se a parte exequente 

para que, no prazo legal, promova os atos necessários ao regular 
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processamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 27 de fevereiro de 

2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-28.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DALICE INES BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA DE ARAÚJO TOUSUBE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1000093-28.2017.8.11.0014 VISTO, Em sede da audiência 

conciliatória, a parte promovente pugnou pela dilação do prazo por 30 

(trinta) dias, para informar o novo endereço atualizado da promovida ante 

a sua não citação e intimação, conforme consta no id n.º 11606827. 

Destarte, não havendo qualquer causa que obsta o acolhimento do pleito, 

DEFIRO o pedido de dilação de prazo, na forma requerida, pelo período de 

30 (trinta) dias. Após o transcurso temporal, intime-se a parte promovente 

para que, no prazo legal, promova os atos necessários ao regular 

processamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 27 de fevereiro de 

2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-25.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

PANIFICADORA BRASIL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM OAB - MT0012413S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W S NEVES - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Numero do Processo: 

1000035-25.2017.8.11.0014 REQUERENTE: PANIFICADORA BRASIL LTDA 

- ME REQUERIDO: W S NEVES - EPP VISTO, Em sede da audiência 

conciliatória, a parte requerente pugnou pela suspensão do feito por 60 

(sessenta) dias, a fim de que durante esse período seja quitado os débitos 

discutidos nos autos. Destarte, não havendo qualquer causa que obsta o 

acolhimento do pleito, DEFIRO o pedido o sobrestamento do feito, na forma 

requerida, pelo período de 60 (sessenta) dias. Após o transcurso 

temporal, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo legal, promova os 

atos necessários ao regular processamento do feito, sob pena de 

extinção e arquivamento. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – 

MT, 28 de fevereiro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-26.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EDMARCIO NERES DA SILVA (REQUERENTE)

EDILIO NERES DA SILVA (REQUERENTE)

E N DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

BRUNA DANIELA JUPPA GRANEMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OILSON AMORIM DOS REIS OAB - MT0007035A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE POXOREO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN XAVIER SOARES OAB - MT0018249A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Numero do Processo: 

8010029-26.2015.8.11.0014 REQUERENTE: EDILIO NERES DA SILVA, 

EDMARCIO NERES DA SILVA, E N DA SILVA & CIA LTDA - ME, BRUNA 

DANIELA JUPPA GRANEMANN REQUERIDO: MUNICIPIO DE POXOREO 

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, 28 de fevereiro de 2018. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010101-47.2014.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

NANINHA MARIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (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):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Numero do Processo: 

8010101-47.2014.8.11.0014 REQUERENTE: NANINHA MARIA FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A 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, 28 de 

fevereiro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010163-19.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA VENCESLAU GOMES OAB - MT0016843A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Numero do Processo: 

8010163-19.2016.8.11.0014 REQUERENTE: ADILSON BRAGA REQUERIDO: 

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. 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, 28 de fevereiro de 2018. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-95.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0013890A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Numero do Processo: 

1000041-95.2018.8.11.0014 REQUERENTE: VINICIUS RODRIGUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A VISTO, Trata-se de ação 

de declaração de inexistência de débito c/c danos morais e pedido de 

tutela urgência, ajuizada por VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA em face 

de BANCO DO BRASIL S/A, todos já devidamente qualificados. Em 

analogia, dispensado o relatório com fulcro no art. 38, da Lei nº 9.099/95. 
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Pois bem. É consabido que para a concessão da tutela de urgência 

imprescindível se faz a probabilidade do direito pretendido e a 

comprovação do perigo de dano ou risco ao deslinde do feito, conforme 

previsão insculpida no art. 300, do NCPC. Partindo-se desse pressuposto, 

da análise perfunctória das provas colacionadas aos autos, verifica-se 

que deve prosperar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

porquanto os requisitos para sua concessão encontram-se configurados. 

Com efeito, o periculum in mora, torna-se visível com a manutenção da 

inclusão do nome da parte autora no rol de maus pagadores, o que lhe 

acarreta excessivo gravame e prejuízo, notadamente quando a dívida 

ensejadora da anotação foi paga. No mesmo sentido, o fumus boni iuris, é 

evidente, diante da afirmação de inexistência do débito, sob alegação de 

que o requerente nunca possuiu nenhum cartão de crédito do banco 

requerido. Não isso bastasse, para demonstrar a verossimilhança do 

direito invocado, tem-se que estando pendente ação em que se discute a 

exigibilidade do débito, a abstenção de inclusão/retirada do nome do 

suposto devedor nos cadastros de inadimplentes é medida que se impõe. 

Além disso, observa-se que não há perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado, e que a medida não causará nenhum prejuízo à 

empresa requerida. Advirto apenas que o direito que aqui se reconhece é 

aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas para 

identificar uma simples plausibilidade do direito invocado pela parte autora. 

Não se quer 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 parte requerente é 

plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma análise mais 

acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente demanda. Com 

essas considerações, preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, 

DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para DETERMINAR a 

ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO do nome da parte autora dos cadastros de 

restrição ao crédito, em relação à dívida discutida nestes autos, até o 

deslinde do presente feito. EXPEÇA-SE ofício ao SPC e ao SERASA para 

que no prazo de 05 (cinco) dias procedam à baixa da inscrição efetivada 

no nome da parte autora em seus cadastros, em relação à dívida 

discutida. Prosseguindo, nos moldes do artigo 16 da Lei nº 9.099/95, 

DESIGNE-SE audiência de conciliação. CITE-SE, com as advertências 

legais. INTIMEM-SE ambas as partes para comparecerem ao ato, 

mencionando-se inclusive sobre a conveniência de que compareçam 

acompanhados de advogado, bem como acerca da advertência de que a 

ausência do promovente ensejará a extinção do feito (art. 51 da Lei 

9099/95) e a do promovido revelia, com presunção de veracidade dos 

fatos inicialmente alegados (art. 20 da mesma lei). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu/MT, 26 de fevereiro de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-77.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ELENITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMARA XAVIER ALVES OAB - MT0019928A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Numero do Processo: 

1000081-77.2018.8.11.0014 REQUERENTE: ELENITO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTO, Cuida-se de ação de anulatória de débito c/c indenização por 

danos morais e pedido de antecipação de tutela ajuizada por ELENITO DA 

SILVA em face da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA ELÉTRICA S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. Pois 

bem. De elementar conhecimento que as petições iniciais deverão atender 

aos requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do Código de Processo Civil, 

a fim de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e recebimento, 

promova o impulso necessário, de modo a formar a lide. Para tanto, deverá 

a parte autora atentar-se para o cumprimento de tais pressupostos, o que 

não é o caso dos autos. Isto porque, o documento de extrato do serviço 

de proteção ao crédito juntado, encontra-se ilegíveis, de modo a obstar 

sua análise pelo juízo, que por tal razão não pode, efetivamente, proferir 

sua decisão acerca do direito invocado. Imperioso, portanto, a emenda da 

inicial, nos termos do art. 321 do supramencionado Codex, sob pena de 

indeferimento da mesma. Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos cópia do extrato do 

serviço de proteção ao crédito legível, sob pena de indeferimento da inicial 

e, consequente, extinção do feito sem resolução do mérito. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 27 de fevereiro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-92.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTINO LIMA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0013890A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

banco panamericano (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1000080-92.2018.8.11.0014 VISTO, Trata-se de ação de 

declaração de inexistência de débito c/c danos morais e pedido de tutela 

urgência, ajuizada por ALBERTINO LIMA DE ALMEIDA em face de BANCO 

PANAMERICANO ambos já devidamente qualificados. Em analogia, 

dispensado o relatório com fulcro no art. 38, da Lei nº 9.099/95. Pois bem. 

É consabido que para a concessão da tutela de urgência imprescindível se 

faz a probabilidade do direito pretendido e a comprovação do perigo de 

dano ou risco ao deslinde do feito, conforme previsão insculpida no art. 

300, do NCPC. Partindo-se desse pressuposto, da análise perfunctória 

das provas colacionadas aos autos, verifica-se que deve prosperar o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela, porquanto os requisitos para 

sua concessão encontram-se configurados. Com efeito, o periculum in 

mora, torna-se visível com os débitos realizados junto ao benefício de 

aposentadoria do autor, o qual, inclusive, é tido como impenhorável 

segundo redação do Código de Processo Civil. No mesmo sentido, o fumus 

boni iuris, encontra-se evidente pelo extrato atualizado de consulta de 

empréstimo consignado em nome do autor emitido pelo INSS – Instituto 

Nacional do Seguro Social, onde consta de fato os descontos em 

decorrência do tal empréstimo. Não isso bastasse, para demonstrar a 

verossimilhança do direito invocado, tem-se que estando pendente ação 

em que se discute a inexistência do débito, a suspensão dos descontos 

do empréstimo consignado em nome do autor é medida que se impõe. Além 

disso, observa-se que não há perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado, e que a medida não causará nenhum prejuízo à empresa 

requerida. Advirto apenas que o direito que aqui se reconhece é aquele 

derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas para identificar uma 

simples plausibilidade do direito invocado pela parte autora. Não se quer 

confiar a essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido 

por uma cognição mais detida e completa, dita exauriente. João Pessoa, 

Brasil Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pela parte 

requerente é plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma 

análise mais acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente 

demanda. Com essas considerações, preenchidos os requisitos do artigo 

300 do CPC, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para 

DETERMINAR a SUSPENSÃO dos descontos a título de empréstimo 

consignado realizados pelo requerido junto ao benefício de aposentadoria 

recebido pelo autor, até o deslinde do presente feito. EXPEÇA-SE ofício ao 

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social e ao Banco Panamericano para 

que no prazo de 05 (cinco) dias suspenda os descontos a título de 

empréstimo consignado em nome do autor, em relação à dívida discutida. 

Ainda, caracterizada a relação de hipossuficiência, DEFIRO a inversão do 

ônus da prova. Prosseguindo, nos moldes do artigo 16 da Lei nº 9.099/95, 

DESIGNE-SE audiência de conciliação. CITE-SE, com as advertências 

legais. INTIMEM-SE ambas as partes para comparecerem ao ato, 

mencionando-se inclusive sobre a conveniência de que compareçam 

acompanhados de advogado, bem como acerca da advertência de que a 

ausência do promovente ensejará a extinção do feito (art. 51 da Lei 

9099/95) e a do promovido revelia, com presunção de veracidade dos 

fatos inicialmente alegados (art. 20 da mesma lei). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu/MT, 27 de fevereiro de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-25.2017.8.11.0014
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Parte(s) Polo Ativo:

DALICE INES BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA PATRICIA BRAGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1000132-25.2017.8.11.0014 VISTO, Em sede da audiência 

conciliatória, a parte requerente pugnou pela suspensão do feito por 60 

(sessenta) dias, pois realizou um acordo amigável com a requerida, para o 

recebimento do débito. Destarte, não havendo qualquer causa que obsta o 

acolhimento do pleito, DEFIRO o pedido o sobrestamento do feito, na forma 

requerida, pelo período de 60 (sessenta) dias. Após o transcurso 

temporal, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo legal, promova os 

atos necessários ao regular processamento do feito, sob pena de 

extinção e arquivamento. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – 

MT, 27 de fevereiro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010205-68.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EDNAMARA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT0014250S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010205-68.2016.8.11.0014 REQUERENTE: EDNAMARA DA SILVA 

PEREIRA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. VISTO, Chamo o feito a ordem. Trata-se de ação de 

cobrança de seguro obrigatório ajuizada por EDNAMARA DA SILVA 

PEREIRA em face de SEGURADORA LÍDER CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A., ambos devidamente qualificado nos autos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei nº 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando detidamente os autos, observo que 

figura no polo ativo da relação processual menor impúbere, razão esta 

que leva a extinção do feito, por expressa previsão legal de incapaz ser 

parte em sede de juizado. Destarte, a própria Lei nº 9.099/95 em seu artigo 

8º, trata do impedimento do menor incapaz de ser parte, senão vejamos 

“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”. A guia de ilustração, 

veja-se a jurisprudência pátria: “RECURSO INOMINADO - SEGURO DPVAT 

- RECLAMANTE MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS - INCAPACIDADE 

ABSOLUTA - VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 8º DA LEI N. 9.099/95 - 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - SENTENÇA REFORMADA 

- PROCESSO EXTINTO. 1 - O art. 8º da Lei n. 9.099/95 veda 

expressamente que o incapaz litigue nos Juizados Especiais Cíveis. 2 - 

Recurso conhecido e provido. Processo extinto sem resolução do mérito. 

(RI 394/2012, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 12/03/2013, Publicado no DJE 21/03/2013). 

(grifos nosso) Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de 

mérito, com fundamento no art. 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Transitada em julgado, AO ARQUIVO, com as baixas e 

anotações de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu– MT, 

27 de fevereiro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010018-94.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA XAVIER ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVEREST LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010018-94.2015.8.11.0014 REQUERENTE: LUCIANA XAVIER ALVES 

REQUERIDO: EVEREST LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL 

VISTO, Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da 

Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se de cumprimento 

voluntário de sentença, porquanto dos autos é possível verificar que após 

a prolação do decisum, a parte requerida aportou ao feito comprovante do 

pagamento integral da condenação. Intimada, a parte requerente 

concordou com os valores depositados, informando, pois, a conta 

bancária para a transferência do montante depositado, mediante a 

expedição de alvará, o qual já fora, inclusive, expedido. Diante do exposto, 

vislumbra-se que houve satisfação integral do débito oriundo da 

condenação, razão pela qual JULGO EXTINTA a presente execução, nos 

termos do art. 924, II, do NCPC. Por conseguinte, EXPEÇA-SE o competente 

alvará de liberação e levantamento em favor da promovente, em nome de 

seu advogado, eis que possui bastantes poderes para tanto, consoante 

procuração atrelada à inicial e, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

16/2011-CGJ. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Após, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 28 de 

fevereiro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77537 Nr: 464-15.2018.811.0033

 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: TEREZA CARNAVALLI LOPES, IRINEU SANCHES 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelas razões expendidas, INDEFIRO a tutela de urgência 

pretendida.Contudo, visando resguardar eventuais direitos dos autores, 

bem como de terceiros, DETERMINO a expedição de ofício ao CRI local 

para consequente anotação na matrícula do imóvel objeto dos autos 

acerca da existência da presente demanda.OFICIE-SE também o Banco do 

Brasil solicitando, no prazo de 30 (dias), que este apresente nos autos 

planilhas de débitos atualizadas referentes aos processos executivos 

cód. 30.655, 29.975, 27.413 e 25.682 tendo os autores como executados. 

Finalmente, nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, 

DETERMINO a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos para designação de audiência de mediação.CITE-SE os 

requeridos e INTIMEM-SE as partes para comparecimento, sendo que a 

intimação do autor deverá ser realizada na pessoa de seu advogado, para 

comparecimento na audiência designada, que será realizada pelo 

Mediador/Conciliador Judicial cadastrado pelo Tribunal de Justiça, 

conforme parágrafo primeiro do artigo 334 do Código de Processo Civil e 

Provimento n. 09/2016 do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.As 

partes deverão estar cientes de que o não comparecimento injustificado à 

audiência será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e 

sancionado com arbitramento de multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertido em favor da União 

ou do Estado. As partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensor público, conforme artigo 334, parágrafo nono do 
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Código de Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.São José do Rio Claro – MT, 27 de fevereiro de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 57334 Nr: 2553-50.2014.811.0033

 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: CHURRASCARIA MARIANI LTDA, VALDECIR ANGELO 

MARIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO PEREIRA, ALAN BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR 

- OAB:8013/MT

 Visto. Intimem-se as partes para especificar as provas que pretendem 

produzir, em 5 (cinco) dias, justificando a pertinência e necessidade.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76194 Nr: 3833-51.2017.811.0033

 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: NEREU CESAR MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS VANIN - OAB:10026/MT, 

GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - OAB:5967/MT

 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): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 71891 Nr: 2114-34.2017.811.0033

 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: G. RODRIGUES DA CUNHA EIRELI-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPR BRASIL - IMPORTAÇÕES E 

EXPORTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTH AIARDES - OAB:15463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Expeça-se carta de citação, com aviso de recebimento, para o 

endereço informado na petição de fl. 63.

Comarca de Vila Rica

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010109-45.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO QUEIROZ MIGNOLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ OTAVIANO DE VASCONCELOS CAMPOS OAB - GO0033204A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010109-45.2016.8.11.0049 REQUERENTE: JOAO RICARDO QUEIROZ 

MIGNOLI REQUERIDO: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Ressarcimento 

proposta por JOÃO RICARDO QUEIROZ MIGNOLI, em face de UNIMED 

GOIANIA COOPERATIV DO TRABALHO MÉDICO, em que alega que possui 

o plano de saúde da reclamada para seus dois filhos menores, ao que 

necessitou fazer um exame de RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO 

ABDOMEM no seu filho Lucas no dia 26/10/2016, contudo, os laboratórios 

que atendiam pelo plano informaram a disponibilidade de atendimento 

apenas para janeiro de 2017, contudo, diante da urgência pagou o valor 

de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) para realização do exame. 

Em contestação, alega a Reclamada que não negou a realização do 

exame, que não cabe à repetição do indébito, pois reembolsou o 

Reclamante, e que não houve dano moral. É o breve relato. Infere-se do 

caso em apreço que de fato o reclamante pagou as suas expensas o 

exame informando, mesmo estando acobertado pelo referido plano de 

saúde. 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. 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. 
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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$ 5.000,00 (cinco 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, OPINO PELA PROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial para: 

A) CONDENAR a reclamada à restituição do valor de R$2.400,00 (dois mil 

e quatrocentos reais) atualizados pelo INPC a partir do seu desembolso. B) 

CONDENAR a reclamada à pagar a título de danos morais à parte autora o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco 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, 26 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-67.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKISNEY BOAVENTURA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (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: 

8010060-67.2017.8.11.0049 REQUERENTE: FRANKISNEY BOAVENTURA 

DE SOUSA REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA Vistos etc. Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da 

lei 9099/95. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por 

FRANKISNEY BOAVENTURA DE SOUSA, em face de CONSÓRCIO 

NACIONAL. Na audiência de conciliação o reclamante informa que realizou 

um acordo com o reclamado no valor R$ 8.000,00 (oito mil reais), juntados 

aos autos, ao que requereu homologação e informou que, ainda, não havia 

sido cumprido o referido acordo. 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. Intime-se o 

Reclamante para informar se o acordo foi cumprido. 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, 25 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010065-26.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKISNEY BOAVENTURA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTOFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANCA LTDA (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: 

8010065-26.2016.8.11.0049 REQUERENTE: FRANKISNEY BOAVENTURA 

DE SOUSA REQUERIDO: CRISTOFOLI EQUIPAMENTOS DE 

BIOSSEGURANCA LTDA 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 proposta por FRANKISNEY BOAVENTURA DE 

SOUSA, em face de CRISTÓFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANÇA 

LTDA, em que alega que em 21/08/2015 efetuou a compra de um 

equipamento autoclave pelo valor de R$3.800,00 (três mil e oitocentos 

reais), com garantia de 1 ano, contudo, em um mês de uso o aparelho 

apresentou defeito, razão pela qual foi encaminhado para assistência 

técnica em outubro de 2015 e mesmo assim o aparelho não funciona, que 

tentou diversas vezes entrar em contato com a reclamada para a referida 

troca do produto sem sucesso. A reclamada em contestação suscita 

preliminar de decadência, vez que o equipamento foi encaminhado para a 

assistência técnica em outubro de 2015, ao que o reclamante não juntou 

mais nenhum documento, sendo este o marco do prazo decadência de 90 

dias, ao passo que a ação somente foi proposta em 21 de julho de 2016. É 

o breve relato. O reclamante alega defeitos no produto que aconteceram 

em outubro de 2015, porém, somente protocolou a petição julho de 2016 

tendo seu direito decaído, conforme art. 26, II, do CDC, mormente porque 

não comprovou ter a reclamada estendido o prazo de garantia para 1 ano, 

conforme alegado. Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou 

de fácil constatação caduca em: I - trinta dias, tratando-se de 

fornecimento de serviço e de produtos não duráveis; II - noventa dias, 

tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. § 1° 

Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do 

produto ou do término da execução dos serviços. § 2° Obstam a 

decadência: I - a reclamação comprovadamente formulada pelo 

consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta 

negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca; II 

- (Vetado). III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento. § 3° 

Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em 

que ficar evidenciado o defeito. Neste sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE 

OFÍCIO. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. NÃO CONHECIMENTO. 
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DECADÊNCIA DO DIREITO. VÍCIO APARENTE. PRODUTO DURÁVEL. 90 

DIAS. DANOS MORAIS. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO 

AUTOR. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. REPARAÇÃO DESCABIDA. RECURSO 

NÃO PROVIDO. O art. 26, II do CDC estabelece que o direito de reclamar 

dos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em noventa dias, 

tratando-se de serviços e produtos duráveis. Se o autor não se 

desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como 

exige o art. 333, I do Código de Processo Civil, seu pedido não pode ser 

acolhido, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência. Se 

inexiste comprovação de ato ilícito, não há direito a reparação. (TJ-MG; 

APCV 1.0672.08.288886-4/001; Rel. Des. Amorim Siqueira; Julg. 

16/04/2013; DJEMG 25/04/2013) Diante do exposto RECONHEÇO a 

decadência do direito do autor e com arrimo no que dispõe a primeira parte 

do inc.II do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 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: 8010067-59.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON MARTINS REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GELIANI MORENO (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: 

8010067-59.2017.8.11.0049 REQUERENTE: JOILSON MARTINS REIS 

REQUERIDO: GELIANI MORENO Vistos etc. Dispensado relatório nos 

termos do artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se de Ação de Cobrança 

proposta por JOILSON MARTINS REIS em face de GELIANI MORENO, em 

que alega que o reclamado comprou em sua loja em setembro de 2016 o 

equivalente a R$1.655,00 (mil seiscentos e cinquenta e cinco reais) em 

cinco parcelas de R$276,00 (duzentos e setenta e seis reais) e outra no 

valor de R$275,00 (duzentos e setenta e cinco reais) emitindo os cheques 

n°29 a 34, que os cheques voltaram e o mesmo protestou o cheque n°29. 

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$1.665,00 (mil seiscentos e sessenta e cinco 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000073-29.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SAMPAIO CORREA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILVA ALVES DE DEUS (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: 

1000073-29.2017.8.11.0049 REQUERENTE: SAMPAIO CORREA & CIA 

LTDA - EPP REQUERIDO: NILVA ALVES DE DEUS Vistos etc. Dispensado 

relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta por SAMPAIO CORREA & CIA LTDA EPP, nome 

fantasia SUPERMERCADO TEND TUDO, em face de NILVA ALVES DE 

DEUS, em que alega que dezembro de 2010 a março de 2012, a requerida 

adquiriu produtos do gênero alimentício, secos e molhados na empresa 

requerente, Supermercado Tend Tudo, e pediu um prazo para pagamento, 

assinando, em cada compra, duplicatas, totalizando o valor do débito em 

R$5.937,96 (Cinco mil, novecentos e trinta e sete reais e noventa e seis 

centavos). Na audiência de conciliação as partes celebraram acordo de 

pagamento de 30 parcelas de R$200, 00 (duzentos reais). 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, 21 de fevereiro de 2018. Carlos 

Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000075-96.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SAMPAIO CORREA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO ALVES 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: 

1000075-96.2017.8.11.0049 REQUERENTE: SAMPAIO CORREA & CIA 

LTDA - EPP REQUERIDO: GILBERTO ALVES DA SILVA Vistos etc. 

Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se de 

Ação de Cobrança proposta por SAMPAIO CORREA & CIA LTDA EPP, em 

face de GILBERTO ALVES DA SILVA. Na audiência de conciliação as 

partes celebraram acordo de pagamento do valor de R$2.500,00 (dois mil 

e quinhentos reais) em 4 parcelas. 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 
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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, 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: 8010075-36.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SHIC CENTER COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NUBIA NARA DE OLIVEIRA SILVA LIMA (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: 

8010075-36.2017.8.11.0049 REQUERENTE: SHIC CENTER COMERCIO DE 

CALCADOS EIRELI - ME REQUERIDO: NUBIA NARA DE OLIVEIRA SILVA 

LIMA Vistos etc. Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da lei 

9099/95. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por SCHIC CENTER 

COMÉRCIO DE CALÇADOS EIRELI-ME (MARANATA) em face de NUBIA 

NARA DE OLIVEIRA, em que alega que a reclamante realizou diversas 

compras no valor de R$803,00 (oitocentos e três reais) e que não 

recebeu. A reclamada 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$803,00 (oitocentos e três 

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: 8010083-13.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SHIC CENTER COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE SOANY MARQUES 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: 

8010083-13.2017.8.11.0049 REQUERENTE: SHIC CENTER COMERCIO DE 

CALCADOS EIRELI - ME REQUERIDO: ALINE SOANY MARQUES DA SILVA 

Vistos etc. Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. 

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por SCHIC CENTER COMÉRCIO 

DE CALÇADOS EIRELI-ME (MARANATA) em face de ALINE SOANY 

MARQUES DA SILVA, em que alega que no ano de 2015 a reclamada 

realizou diversas compras totalizando o valor de R$ 2.494,29 (dois mil 

quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e nove centavos), contudo, 

não quitou os débitos. 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, 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 

a parte reclamada ao pagamento do valor de R$ 2.494,29 (dois mil 

quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e nove centavos) 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010085-17.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SAMPAIO CORREA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO PRADO CRUZ (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: 

8010085-17.2016.8.11.0049 REQUERENTE: SAMPAIO CORREA & CIA 

LTDA - EPP REQUERIDO: LEANDRO PRADO CRUZ Vistos etc. Dispensado 

relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se de Ação de 

cobrança proposta por SAMPAIO CORREA E CIA LTDA – EPP, em face de 

LEANDRO PRADO CRUZ, em que alega que o reclamado realizou diversas 

compras que não quitou. 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, 
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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 

a parte reclamada ao pagamento dos valores devidos 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010085-80.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SHIC CENTER COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DERLAINE BARROS PARREAO (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: 

8010085-80.2017.8.11.0049 REQUERENTE: SHIC CENTER COMERCIO DE 

CALCADOS EIRELI - ME REQUERIDO: DERLAINE BARROS PARREAO 

Vistos etc. Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. 

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por SCHIC CENTER COMERCIO 

DE CALÇADOS EIRELI-ME (MARANATA) em face de DERLAINE BARROS 

PARREAO, em que alega que a reclamada realizou diversas compras no 

ano de 2014 totalizando o valor de R$377,70 (trezentos e setenta e sete 

reais e setenta centavos), contudo, não quitou os débitos. 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, 

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 a parte reclamada ao pagamento do valor de R$377,70 

(trezentos e setenta e sete 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010093-57.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SAMPAIO CORREA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ AURÉLIO BEZERRA ARRUDA (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: 

8010093-57.2017.8.11.0049 REQUERENTE: SAMPAIO CORREA & CIA 

LTDA - EPP REQUERIDO: JOSÉ AURÉLIO BEZERRA ARRUDA Vistos etc. 

Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se de 

Ação de Cobrança proposta por SAMPAIO CORREA E CIA LTDA EPP, em 

face de JOSÉ AURÉLIO BEZERRA ARRUDA, em que alega que no mês de 

dezembro de 2013 adquiriu produtos do gênero alimentícios emitindo o 

cheque no valor de 429,69 (Quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta 

e nove centavos), pós datado para o dia 18/02/2014, contudo, não quitou 

o débito. Na audiência de conciliação as partes firmaram o acordo em que 

o reclamado se comprometeu ao pagamento do valor de R$906,00 

(novecentos e seis reais). 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. Intime-se o Reclamante para informar se o 

acordo foi cumprido. 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, 25 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010093-91.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA CLEMENTINA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS OAB - SP193650 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR SOARES VASCONCELOS (REQUERIDO)

ROBERTO REIS (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: 

8010093-91.2016.8.11.0049 REQUERENTE: ANGELA CLEMENTINA 

COELHO REQUERIDO: ROBERTO REIS, GILMAR SOARES VASCONCELOS 

Vistos etc. Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. 

Trata-se de Reclamação proposta por ANGELA CLEMENTINA COELHO, em 

face de GILMAR SOARES VASCONCELOS, em que alega convivia 

maritalmente com o reclamado e quando estavam juntos adquiriram uma 

moto registrando em seu nome, contudo, que o reclamada realizou a 

venda da moto não informou a reclamante e ainda restam débitos em seu 

nome, vez que não realizaram a transferência do veículo. O reclamada 

alega que viveu maritalmente com a reclamante por 10 anos e discute 

partilha de outros bens. É o breve relato. Verificando na peça vestibular 

denota-se que o mérito da questão se refere à partilha de bens, direitos e 

obrigações decorrentes de uma união familiar. Sendo, nesta hipótese este 

juízo incompetente para análise da matéria, haja vista a competência ser 

da Vara de Família. Senão vejamos a jurisprudência: COBRANÇA 

DECORRENTE DE CONVIVÊNCIA MARITAL ENTRE AS PARTES. 

SOCIEDADE CONJUGAL DE FATO E PARTILHA DE BENS. INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. Em se tratando de pretensão de 

cobrança que repousa sobre partilha de bens remanescentes de 

sociedade conjugal de fato, a competência é da Vara de Família, o que 
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inviabiliza o trânsito em sede de Juizado Especial.Recurso desprovido. 

Unânime. (Recurso Cível Nº 71000983569, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 

26/10/2006) (TJ-RS - Recurso Cível: 71000983569 RS, Relator: João Pedro 

Cavalli Junior, Data de Julgamento: 26/10/2006, Primeira Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/11/2006) Desta 

forma, outra medida não é possível a este juízo a não ser declinar de sua 

competência em razão da matéria. Ante o exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, reconheço a INCOMPETÊNCIA do juízo em razão da matéria 

e em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 8º c/c. o art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. 

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: 8010095-27.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SAMPAIO CORREA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON APARECIDO DOS SANTOS (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: 

8010095-27.2017.8.11.0049 REQUERENTE: SAMPAIO CORREA & CIA 

LTDA - EPP REQUERIDO: EDSON APARECIDO DOS SANTOS Vistos etc. 

Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se de 

Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por SAMPAIO CORREA 

E CIA LTDA EPP, em face de EDSON APARECIDO DOS SANTOS, em que 

alega que em fevereiro e março de 2015 o reclamado realizou diversas 

compras restando inadimplente, ao que o valor do débito atualizado é de 

R$ 1.441,67 (Um mil, quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e 

sete centavos). 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, 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 

a parte reclamada ao pagamento dos valores sob judice 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, 26 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-37.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SHIC CENTER COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAMIR DA SILVA COSTA FILHO (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: 

8010116-37.2016.8.11.0049 REQUERENTE: SHIC CENTER COMERCIO DE 

CALCADOS EIRELI - ME REQUERIDO: DAMIR DA SILVA COSTA FILHO 

Vistos etc. Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. 

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por SCHIC CENTER COMERCIO 

DE CALÇADOS EIRELI-ME, em face de DALMIR DA SILVA COSTA FILHO, 

em que alega que o reclamando 27/06/2014 realizou diversas compras 

restando inadimplente no valor de R$8.980,00 (oito mil, novecentos e 

oitenta reais). O reclamado não compareceu 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, 

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 e 

PROCEDÊNCIA da pretensão contida na peça inicial para CONDENAR a 

parte reclamada ao pagamento dos valores sob judice 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: 8010114-67.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SHIC CENTER COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA MOURA RIBEIRO (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: 

8010114-67.2016.8.11.0049 REQUERENTE: SHIC CENTER COMERCIO DE 

CALCADOS EIRELI - ME REQUERIDO: DEBORA MOURA RIBEIRO Vistos 

etc. Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se 

de Ação de Cobrança proposta por SCHIC CENTER COMERCIO DE 

CALÇADOS EIRELI-ME, em face de DEBORA MOURA RIBEIRO, em que 

alega que a reclamada a partir de 9/04/2015 realizou diversas compras na 

reclamada e não quitou os débitos totalizando o valor de R$7.875,92 (sete 

mil oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos). A 

reclamada não compareceu 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), 
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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 com seus efeitos e 

PROCEDÊNCIA da pretensão contida na peça inicial para CONDENAR a 

parte reclamada ao pagamento dos valores sob judice 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, 26 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010112-97.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SHIC CENTER COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GOMES MACHADO (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: 

8010112-97.2016.8.11.0049 REQUERENTE: SHIC CENTER COMERCIO DE 

CALCADOS EIRELI - ME REQUERIDO: ANTONIO GOMES MACHADO Vistos 

etc. Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se 

de Ação de Cobrança proposta por SCHIC CENTER COMÉRCIO DE 

CALÇADOS EIRELI-ME, em face de ANTONIO GOMES MACHADO, em que 

alega que o reclamado realizou diversas compras a partir de 15/05/2015, 

restando um débito de R$2.040,38 (dois mil e quarenta reais e trinta e oito 

centavos). O reclamado não compareceu à audiência de conciliação, 

razão pela qual foi decretado sua revelia. É o breve relato. 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 PROCEDÊNCIA da pretensão contida na peça inicial 

para CONDENAR a parte reclamada ao pagamento dos valores sob judice 

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, 26 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010110-30.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SHIC CENTER COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NAYANE FARLUCI ALVES 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: 

8010110-30.2016.8.11.0049 REQUERENTE: SHIC CENTER COMERCIO DE 

CALCADOS EIRELI - ME REQUERIDO: NAYANE FARLUCI ALVES DA SILVA 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Trata-se Ação de Cobrança proposta por SCHIC CENTER COMÉRCIO DE 

CALÇADOS EIRELI-ME, em face de NAYANE FARLUCI ALVES DA SILVA. 

A parte reclamante requereu a desistência da ação e o respectivo 

arquivamento. Assim, entendo que deve aplicado o ENUNCIADO DE Nº 90 

DO FONAJE, a seguir transcrito: ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo 

sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo 

único, do CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

desta reclamação, e, em consequência, JULGAR EXTINTO este feito, sem 

exame do mérito, com lastro legal no disposto artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Vila Rica, 09 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010101-34.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA LEONIDIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (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: 

8010101-34.2017.8.11.0049 REQUERENTE: JOAO BATISTA LEONIDIO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer proposta por JOÃO BATISTA LEONIDIO DE 

OLIVEIRA, em face de SKY, em que alega que no mês de abril de 2017 

adquiriu um pacote de TV por assinatura no valor de R$49,00 (quarenta e 

nove reais), alega que já possui a antena e foi informado que era apenas 

ligar na autorizada para a instalação, contudo, não conseguiu realizar a 

instalação vez que foi informado que precisava adquirir a antena. Desta 

forma, a reclama informou que iria devolver o dinheiro pago, contudo, não 

o fez até o presente momento. A reclamada devidamente citada deixou de 

comparecer à audiência de conciliação, razão pela qual foi decretada sua 

revelia. 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 
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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$ 1.000,00 (mil 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$49,00 (quarenta e nove 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$ 1.000,00 (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: 8010109-45.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO QUEIROZ MIGNOLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ OTAVIANO DE VASCONCELOS CAMPOS OAB - GO0033204A 

(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: 

8010109-45.2016.8.11.0049 REQUERENTE: JOAO RICARDO QUEIROZ 

MIGNOLI REQUERIDO: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Ressarcimento 

proposta por JOÃO RICARDO QUEIROZ MIGNOLI, em face de UNIMED 

GOIANIA COOPERATIV DO TRABALHO MÉDICO, em que alega que possui 

o plano de saúde da reclamada para seus dois filhos menores, ao que 

necessitou fazer um exame de RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO 

ABDOMEM no seu filho Lucas no dia 26/10/2016, contudo, os laboratórios 

que atendiam pelo plano informaram a disponibilidade de atendimento 

apenas para janeiro de 2017, contudo, diante da urgência pagou o valor 

de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) para realização do exame. 

Em contestação, alega a Reclamada que não negou a realização do 

exame, que não cabe à repetição do indébito, pois reembolsou o 

Reclamante, e que não houve dano moral. É o breve relato. Infere-se do 

caso em apreço que de fato o reclamante pagou as suas expensas o 

exame informando, mesmo estando acobertado pelo referido plano de 

saúde. 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. 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. 
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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$ 5.000,00 (cinco 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, OPINO PELA PROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial para: 

A) CONDENAR a reclamada à restituição do valor de R$2.400,00 (dois mil 

e quatrocentos reais) atualizados pelo INPC a partir do seu desembolso. B) 

CONDENAR a reclamada à pagar a título de danos morais à parte autora o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco 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, 26 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010103-38.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA RODRIGUES DE CARVALHO STRUTZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(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: 

8010103-38.2016.8.11.0049 REQUERENTE: ANTONIA RODRIGUES DE 

CARVALHO STRUTZ REQUERIDO: MAGAZINE LUIZA 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 proposta por ANTONIA RODRIGUES DE 

CARVALHO STRUTZ, em face de MAGAZINE LUIZA S.A, em que alega 

que adquiriu um máquina de lavar BRASTEMP 12K no dia 26/07/2016, 

contudo, quando o produto chegou na caixa estava a informação correta, 

porém, quando a reclamante abriu o produto tratava-se de uma lavadora 

de 8k, que tentou entrar em contato diversas vezes com a reclamada. A 

reclamada citada não compareceu na audiência de conciliação, contudo, 

peticionou requerendo redesignação de audiência, vez que somente foi 

citado em 24/11/2016 e a audiência se deu 06/12/2016. É o breve relato. 

Não há que se falar em redesignação de audiência, vez que restou 

demonstrado ter o reclamado sido citado 12 dias antes da audiência, 

tempo o suficiente para comparecer à audiência ou comprovar sua 

impossibilidade. Analisando detidamente os autos ficou configurado temos 

que merece razão a reclamante. Assim, tenho que a parte reclamante 

demonstrou suficientemente o alegado quanto a não entrega da 

mercadoria correta 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 
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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 e ao respectivo 

recolhimento do produto. 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: 8010106-90.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

DINEUZA NASCIMENTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COSTA & BORGES 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: 

8010106-90.2016.8.11.0049 REQUERENTE: DINEUZA NASCIMENTO DOS 

SANTOS REQUERIDO: COSTA & BORGES LTDA - ME Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer proposta por DINEUZA NASCIMENTO DOS 

SANTOS, em face de LOJAS MARA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS DE 

VILA RICA/MT, em que alega que em 31/05/2016 adquiriu uma geladeira 

duplex pelo valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), contudo, quando 

recebeu o produto ele simplesmente não esfriava, razão pela qual 

contatou a reclamada que meses depois levou a geladeira, porém, até o 

presente momento não fez a troca, tampouco devolveu o dinheiro. A 

reclamada informa que não realizou a troca, haja vista a fábrica ter 

fechado, razão pela qual disponibilizou ao reclamante escolher outro 

produto. 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. 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$ 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. 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$4.000,00 (quatro mil 

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$ 5.000,00 (cinco 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102081/3/2018 Página 334 de 477



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: 8010087-84.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LISANDRA PRICILLA MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT0014222A (ADVOGADO)

GUILHERME ANIBAL MONTENARI OAB - MT0017165A (ADVOGADO)

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A (ADVOGADO)

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A (ADVOGADO)

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT0018305A (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: 

8010087-84.2016.8.11.0049 REQUERENTE: LISANDRA PRICILLA 

MARQUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: DETRAN - MT - DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer proposta por LISANDRA PRICILLA MARQUES 

DE OLIVEIRA, em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, em que alega que em 

11/10/2012 realizou o requerimento para retirar a habilitação, não sendo 

aprovada, realizando nova tentativa em 2014, novamente não foi 

aprovada, e no ano de 2015 o reclamado entrou em greve. Contudo, em 

2016 quando tentou reativar o processo a reclamada informou não ser 

possível, vez que o processo havia expirado, ao que não conseguiu 

realizar o exame em decorrência da greve que quando se mudou para 

esta localidade foi informada que não havia processo em andamento. O 

reclamado devidamente citado não compareceu à audiência de 

conciliação, contudo, apresentou contestação alegando que o processo 

da reclamante encontra-se regular, pronto para realização do exame e 

que ele tem prazo de 12 meses. 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. 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. Em 

análise aos fatos e documentos a reclamada logrou êxito em comprovar 

estar o processo da reclamante apto para realização do exame, cabendo 

a mesma, com sua diligência e perícia, realizá-lo a contento. Desta forma 

em pese a revelia do reclamado não prospera os efeitos da revelia no 

presente caso devendo a demanda ser julgada improcedente. Ante o 

exposto, opino pela DECRETAÇÃO da revelia do reclamado sem os efeitos 

que dela se espera e pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão contida na peça 

inicial. 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

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50229 Nr: 2229-49.2017.811.0035

 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: FACB, AFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubens Vera Fuzaro Junior - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15120/B

 SENTENÇA.

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com 

partilha de bens ajuizada pela menor Flávia Alessandra Carvalho Braz por 

meio da Defensoria Pública Estadual assistida por sua genitora Andreyna 

Flavia Carvalho EM FACE DE Vitor Rodriguez Braz, postulando o 

reconhecimento e dissolução de união estável, bem como da partilha de 

bens.

É o relatório. Decido.

Em observância ao fato de que as partes compuseram acordo 

extrajudicial, RECONHEÇO E DECRETO A DISSOLUÇÃO DA UNIÃO 

ESTÁVEL das partes e HOMOLOGO, por sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos o acordo entabulado entre as partes à ref. 

31.

Em consequência, tendo o acordo efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e taxa judiciária, eis que concedo as partes o benefício da 

gratuidade da justiça.

 Considerando que a extinção pela homologação de acordo é ato 

incompatível com o direito de recorrer, após a intimação das partes, e, com 

fundamento no art. 1.000, parágrafo único, do NCPC, determino que seja 

certificado o trânsito em julgado e arquivado os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

 Serve a presente como mandado.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

P.R.I.C.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 43992 Nr: 1113-42.2016.811.0035

 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: Luzia Carmo Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste em réplica à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 48181 Nr: 1053-35.2017.811.0035

 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: Robson Alves Leite
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB Leasing S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

manifeste-se em réplica.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-86.2014.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES FALEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA BARBOSA OAB - MT0011510A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc. Digam as partes as provas que pretendem produzir, 

justificando a pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos. Intimem-se. LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-86.2014.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES FALEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA BARBOSA OAB - MT0011510A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc. Digam as partes as provas que pretendem produzir, 

justificando a pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos. Intimem-se. LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

Comarca de Araputanga

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria nº. 10/2018-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Renato José de Almeida Costa Filho, MM 

Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Araputanga, Estado de 

Mato Grosso, no uso de sua competência legal,

 RESOLVE:

 I - DESIGNAR a servidora Juscenil Alves Arruda Souza, Técnica 

Judiciária, matrícula 5482, lotada nesta Comarca, para responder pela 

Central de Distribuição, Contador e Partidor no período de 23/02/2018 à 

23/05/2018, em substituição a titular que encontra-se de Licença Médica.

 II - Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Publique, registre-se e cumpra-se.

 Araputanga /MT, 23 de fevereiro de 2018.

 Renato José de Almeida Costa Filho

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-37.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GENESMAR SILVA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDA MARIA DE JESUS RIOS OAB - MT15176/O (ADVOGADO)

VILMAR MOREIRA RIOS OAB - MT19225/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG0139387A (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. 1000204-37.2017.8.11.0038 REQUERENTE: GENESMAR SILVA DA 

CUNHA REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, SAMSUNG 

ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA 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 GENESMAR SILVA DA CUNHA em 

face de DISMOBRÁS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA (CITY LAR) e 

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA 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. No 

caso há relação consumerista entre as partes, sendo a parte autora 

consumidora e a parte ré fornecedora de serviços, nos termos do artigo 

2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Havendo 

relação de consumo, e estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

isso porque a parte ré está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do 
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ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à ré provar a veracidade de 

suas alegações na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, razão assiste à 

parte autora. O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte reclamante alega ter adquirido na data de 09/01/2017, um 

aparelho de celular Samsung SSG J7 PRIME SMG610M 32G 4G DOU, no 

valor de R$ 1.557,95 (um mil quinhentos e noventa e sete reais e noventa 

e cinco centavos). Afirma que o produto adquirido apresentou vício logo 

após 15 dias de uso, tendo procurado a requerida Dismobras, ocasião em 

que o atendente da loja entrou em contato com a requerida e efetuou os 

procedimentos solicitados, juntando protocolo da ligação. Contudo, após 

20 dias do ocorrido, o aparelho apresentou novamente o problema, tendo 

o autor se dirigido a reclamada Dismobras que efetuou o mesmo 

procedimento mencionado, tendo a assistência determinado que o 

aparelho permanecesse desligado por 72 horas. Relata que o aparelho 

voltou a funcionar, porém 15 dias depois apresentou novamente os 

problemas anteriores, tendo a requerida Dismobras recolhido o aparelho 

para enviar a assistência técnica. Contudo, a assistência técnica da 

empresa ré, como forma de eximir de suas responsabilidades, alegou mau 

uso do aparelho pela parte consumidora, cobrando o valor de R$ 1.100,00 

(mil e cem reais) para realizar o reparo. Razões pelas quais busca a 

Tutela Jurisdicional pleiteando a condenação da empresa requerida pelos 

danos materiais e morais suportados. Em sede de contestação, a parte ré 

pugna pela improcedência dos pedidos por ausência do dever de 

reparação ante a inexistência de conduta ilícita praticada sob o argumento 

de que os vícios apresentados no produto foram ocasionados pelo mau 

uso do aparelho pela parte autora. 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 dentro do lapso temporal da garantia contratual, com 

poucos dias de uso, onde solicitou por 3 vezes subsídio a requerida 

Dismobras, e somente após as tentativas pelo funcionário da requerida em 

solucionar o ocorrido restarem infrutíferas, foi realizado o envio do 

aparelho para assistência. A reclamada alega que a assistência técnica 

constatou “exclusão da garantia por uso em desacordo com o manual”, 

juntando laudo, contudo, o referido documento apenas apresenta foto do 

aparelho em modo inicial, sem descrever os motivos que levam ao dano 

alegado. Ademais, nas 3 ocasiões anteriores ao envio do aparelho à 

assistência técnica, os procedimentos de tentativa de reparo foram 

realizados pelo funcionário da requerida diretamente em sua loja física, por 

ordens que partiram diretamente da requerida Samsung pelo telefone, 

conforme protocolos em anexo. Verifica-se que desde o primeiro momento 

que o aparelho apresentou problemas o vício não foi sanado, como 

também, a parte ré não diligenciou na troca do aparelho conforme 

preceitua a norma Consumeirista. Vislumbro que a atitude da parte 

demandada foi descabida, como dito, não observou 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, deverá indenizar, não somente, 

pelos danos materiais, mas, também pelos danos morais, que no presente 

caso é evidente. Com relação aos danos morais, nos dias atuais o 

aparelho celular é um bem indispensável para comunicação não só 

telefônica e eletrônica, mas também, utilizado como forma de 

entretenimento, não configurando mero dissabor os fatos narrados nos 

autos. Nesse sentido é o posicionamento do STJ: “INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DE DEFEITO NO 

APARELHO CELULAR – DANO MORAL CARACTERIZADO - Dano moral 

caracterizado pelo transtorno suportado pela apelante, que viu frustrada a 

possibilidade de utilizar o aparelho celular recém adquirido, em face do 

defeito apresentado após aproximadamente dois meses de sua aquisição, 

o qual não foi solucionado pela assistência técnica no prazo de 30 dias, 

tampouco providenciada a devolução do bem à consumidora. - Tendo em 

vista que nos dias atuais o aparelho celular é um bem indispensável para 

comunicação não só telefônica e eletrônica, mas também, utilizado como 

forma de entretenimento e, diante da desídia na solução do problema, fixo 

a indenização pelos danos morais sofridos em quantia equivalente a R$ 

10.000,00 (dez mil reais). RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

00051962920138260637 SP 0005196-29.2013.8.26.0637, Relator: Maria 

Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 20/05/2015, 30ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 21/05/2015)” 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 da Ré 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. 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$ 4.000,00 (quatro mil 

reais). Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I 

-, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para: - 

CONDENAR as reclamadas, solidariamente, a indenizarem o reclamante, a 

título de dano patrimonial/material, no valor de R$ 1.157,95 (um mil cento e 

cinquenta e sete reais e noventa e cinco 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 as reclamadas, solidariamente, a indenizarem o reclamante, 

a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 4.000,00 (quatro 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. 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, 27 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: 1000204-37.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GENESMAR SILVA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDA MARIA DE JESUS RIOS OAB - MT15176/O (ADVOGADO)
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VILMAR MOREIRA RIOS OAB - MT19225/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG0139387A (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. 1000204-37.2017.8.11.0038 REQUERENTE: GENESMAR SILVA DA 

CUNHA REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, SAMSUNG 

ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA 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 GENESMAR SILVA DA CUNHA em 

face de DISMOBRÁS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA (CITY LAR) e 

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA 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. No 

caso há relação consumerista entre as partes, sendo a parte autora 

consumidora e a parte ré fornecedora de serviços, nos termos do artigo 

2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Havendo 

relação de consumo, e estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

isso porque a parte ré está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do 

ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à ré provar a veracidade de 

suas alegações na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, razão assiste à 

parte autora. O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte reclamante alega ter adquirido na data de 09/01/2017, um 

aparelho de celular Samsung SSG J7 PRIME SMG610M 32G 4G DOU, no 

valor de R$ 1.557,95 (um mil quinhentos e noventa e sete reais e noventa 

e cinco centavos). Afirma que o produto adquirido apresentou vício logo 

após 15 dias de uso, tendo procurado a requerida Dismobras, ocasião em 

que o atendente da loja entrou em contato com a requerida e efetuou os 

procedimentos solicitados, juntando protocolo da ligação. Contudo, após 

20 dias do ocorrido, o aparelho apresentou novamente o problema, tendo 

o autor se dirigido a reclamada Dismobras que efetuou o mesmo 

procedimento mencionado, tendo a assistência determinado que o 

aparelho permanecesse desligado por 72 horas. Relata que o aparelho 

voltou a funcionar, porém 15 dias depois apresentou novamente os 

problemas anteriores, tendo a requerida Dismobras recolhido o aparelho 

para enviar a assistência técnica. Contudo, a assistência técnica da 

empresa ré, como forma de eximir de suas responsabilidades, alegou mau 

uso do aparelho pela parte consumidora, cobrando o valor de R$ 1.100,00 

(mil e cem reais) para realizar o reparo. Razões pelas quais busca a 

Tutela Jurisdicional pleiteando a condenação da empresa requerida pelos 

danos materiais e morais suportados. Em sede de contestação, a parte ré 

pugna pela improcedência dos pedidos por ausência do dever de 

reparação ante a inexistência de conduta ilícita praticada sob o argumento 

de que os vícios apresentados no produto foram ocasionados pelo mau 

uso do aparelho pela parte autora. 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 dentro do lapso temporal da garantia contratual, com 

poucos dias de uso, onde solicitou por 3 vezes subsídio a requerida 

Dismobras, e somente após as tentativas pelo funcionário da requerida em 

solucionar o ocorrido restarem infrutíferas, foi realizado o envio do 

aparelho para assistência. A reclamada alega que a assistência técnica 

constatou “exclusão da garantia por uso em desacordo com o manual”, 

juntando laudo, contudo, o referido documento apenas apresenta foto do 

aparelho em modo inicial, sem descrever os motivos que levam ao dano 

alegado. Ademais, nas 3 ocasiões anteriores ao envio do aparelho à 

assistência técnica, os procedimentos de tentativa de reparo foram 

realizados pelo funcionário da requerida diretamente em sua loja física, por 

ordens que partiram diretamente da requerida Samsung pelo telefone, 

conforme protocolos em anexo. Verifica-se que desde o primeiro momento 

que o aparelho apresentou problemas o vício não foi sanado, como 

também, a parte ré não diligenciou na troca do aparelho conforme 

preceitua a norma Consumeirista. Vislumbro que a atitude da parte 

demandada foi descabida, como dito, não observou 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, deverá indenizar, não somente, 

pelos danos materiais, mas, também pelos danos morais, que no presente 

caso é evidente. Com relação aos danos morais, nos dias atuais o 

aparelho celular é um bem indispensável para comunicação não só 

telefônica e eletrônica, mas também, utilizado como forma de 

entretenimento, não configurando mero dissabor os fatos narrados nos 

autos. Nesse sentido é o posicionamento do STJ: “INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DE DEFEITO NO 

APARELHO CELULAR – DANO MORAL CARACTERIZADO - Dano moral 

caracterizado pelo transtorno suportado pela apelante, que viu frustrada a 

possibilidade de utilizar o aparelho celular recém adquirido, em face do 

defeito apresentado após aproximadamente dois meses de sua aquisição, 

o qual não foi solucionado pela assistência técnica no prazo de 30 dias, 

tampouco providenciada a devolução do bem à consumidora. - Tendo em 

vista que nos dias atuais o aparelho celular é um bem indispensável para 

comunicação não só telefônica e eletrônica, mas também, utilizado como 

forma de entretenimento e, diante da desídia na solução do problema, fixo 

a indenização pelos danos morais sofridos em quantia equivalente a R$ 

10.000,00 (dez mil reais). RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

00051962920138260637 SP 0005196-29.2013.8.26.0637, Relator: Maria 

Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 20/05/2015, 30ª Câmara de Direito 
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Privado, Data de Publicação: 21/05/2015)” 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 da Ré 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. 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$ 4.000,00 (quatro mil 

reais). Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I 

-, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para: - 

CONDENAR as reclamadas, solidariamente, a indenizarem o reclamante, a 

título de dano patrimonial/material, no valor de R$ 1.157,95 (um mil cento e 

cinquenta e sete reais e noventa e cinco 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 as reclamadas, solidariamente, a indenizarem o reclamante, 

a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 4.000,00 (quatro 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. 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, 27 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. 8010152-15.2016.8.11.0038 REQUERENTE: MATHEUS TEODORO 

SANTANA REQUERIDO: MOTOROLA INDUSTRIA LTDA PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZATÓRIA DE 

RESTITUIÇÃO DE BEM C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por MATHEUS TEODORO SANTANA em face de MOTOROLA INDUSTRIA 

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. É o 

relatório. Fundamento e decido. Passo ao julgamento do feito, nos termos 

do artigo 355, inc. II, do Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de 

indenização, em razão dos danos causados pela requerida ao autor, em 

virtude da não devolução de seu aparelho celular, enviado a assistência 

técnica na data de 22/01/2016, com menos de 02 meses de uso. De início, 

cabe frisar que a revelia não importa necessariamente em procedência do 

pedido, porque, em razão de outras circunstâncias constantes dos autos 

e de acordo com o princípio do livre convencimento do juiz, os fatos 

podem não se subsumir à regra jurídica invocada. No mais, a confissão 

ficta, em razão da relatividade da presunção, só deverá surtir efeitos 

quando há nos autos prova o bastante para confirmar o que foi alegado 

pelo autor na inicial, ou confirmar a sua verossimilhança. Prevê o artigo 

336 do Código de Processo Civil “que compete ao réu alegar, na 

contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, especificando as provas que 

pretende produzir”. No artigo 341 do Código de Processo Civil prescreve 

que “ao réu cabe manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na 

petição inicial, presumindo-se verdadeiros os fatos não impugnados”. 

Disso não cuidou o requerido, pois, em que pese regularmente citado e 

intimado, conforme certidão, não compareceu à audiência de conciliação e 

tampouco contestou o pedido, razão pela qual se presumem verdadeiros 

os fatos alegados na inicial, diante da não contestação das razões de 

mérito. Com efeito, no caso dos autos, decorre a verificação dos efeitos 

da revelia, já decretada nos autos, os quais fazem presumir aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo requerente, acarretando, por 

conseguinte, as consequências jurídicas apontadas na petição inicial. 

Diante da revelia do requerido, restou incontroverso nos autos a não 

devolução de seu aparelho celular, o que lhe causou danos materiais e 

morais. Com relação aos danos morais, nos dias atuais o aparelho celular 

é um bem indispensável para comunicação não só telefônica e eletrônica, 

mas também, utilizado como forma de entretenimento, não configurando 

mero dissabor os fatos narrados nos autos. Nesse sentido é o 

posicionamento do STJ: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DE DEFEITO NO APARELHO CELULAR 

– DANO MORAL CARACTERIZADO - Dano moral caracterizado pelo 

transtorno suportado pela apelante, que viu frustrada a possibilidade de 

utilizar o aparelho celular recém adquirido, em face do defeito apresentado 

após aproximadamente dois meses de sua aquisição, o qual não foi 

solucionado pela assistência técnica no prazo de 30 dias, tampouco 

providenciada a devolução do bem à consumidora. - Tendo em vista que 

nos dias atuais o aparelho celular é um bem indispensável para 

comunicação não só telefônica e eletrônica, mas também, utilizado como 

forma de entretenimento e, diante da desídia na solução do problema, fixo 

a indenização pelos danos morais sofridos em quantia equivalente a R$ 

10.000,00 (dez mil reais). RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

00051962920138260637 SP 0005196-29.2013.8.26.0637, Relator: Maria 

Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 20/05/2015, 30ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 21/05/2015)” Pelas razões acima expostas, a 

procedência do pedido inicial é medida de justiça, ainda mais porque 

corroborado pelos documentos que acompanharam a inicial, que 

demonstram que o autor tentou inúmeras e incansáveis vezes resolver 

administrativamente, junto a reclamada, por meio de e-mails e chats, mas 

não obteve sucesso. Assim, os danos materiais sofridos devem ser 

estabelecidos no importe de R$ 82,40 (oitenta e dois reais e quarenta e 

dois centavos), conforme nota fiscal juntada, referente as despesas com 

o envio do aparelho celular para a requerida, bem como a entrega do bem 

aparelho celular, da mesma espécie e qualidade, em perfeitas condições 
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de uso, 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: - 

DETERMINAR a entrega do bem - APARELHO CELULAR MOTOROLA 

MOTO X STYLE XT 1572 DUAL CHIP 4GB 21 MP 32 GB, BRANCO/BAMBU 

– DESBLOQUEADO, ou outro da mesma espécie e qualidade em perfeitas 

condições de uso, no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária de R$ 

50,00 (cinquenta reais), por dia descumprimento. - CONDENAR a 

reclamada indenizar o reclamante, a título de dano patrimonial/material, no 

valor de R$ 82,40 (oitenta e dois reais e quarenta e dois 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$ 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 da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. 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-MT, 27 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. 8010152-15.2016.8.11.0038 REQUERENTE: MATHEUS TEODORO 

SANTANA REQUERIDO: MOTOROLA INDUSTRIA LTDA PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZATÓRIA DE 

RESTITUIÇÃO DE BEM C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por MATHEUS TEODORO SANTANA em face de MOTOROLA INDUSTRIA 

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. É o 

relatório. Fundamento e decido. Passo ao julgamento do feito, nos termos 

do artigo 355, inc. II, do Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de 

indenização, em razão dos danos causados pela requerida ao autor, em 

virtude da não devolução de seu aparelho celular, enviado a assistência 

técnica na data de 22/01/2016, com menos de 02 meses de uso. De início, 

cabe frisar que a revelia não importa necessariamente em procedência do 

pedido, porque, em razão de outras circunstâncias constantes dos autos 

e de acordo com o princípio do livre convencimento do juiz, os fatos 

podem não se subsumir à regra jurídica invocada. No mais, a confissão 

ficta, em razão da relatividade da presunção, só deverá surtir efeitos 

quando há nos autos prova o bastante para confirmar o que foi alegado 

pelo autor na inicial, ou confirmar a sua verossimilhança. Prevê o artigo 

336 do Código de Processo Civil “que compete ao réu alegar, na 

contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, especificando as provas que 

pretende produzir”. No artigo 341 do Código de Processo Civil prescreve 

que “ao réu cabe manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na 

petição inicial, presumindo-se verdadeiros os fatos não impugnados”. 

Disso não cuidou o requerido, pois, em que pese regularmente citado e 

intimado, conforme certidão, não compareceu à audiência de conciliação e 

tampouco contestou o pedido, razão pela qual se presumem verdadeiros 

os fatos alegados na inicial, diante da não contestação das razões de 

mérito. Com efeito, no caso dos autos, decorre a verificação dos efeitos 

da revelia, já decretada nos autos, os quais fazem presumir aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo requerente, acarretando, por 

conseguinte, as consequências jurídicas apontadas na petição inicial. 

Diante da revelia do requerido, restou incontroverso nos autos a não 

devolução de seu aparelho celular, o que lhe causou danos materiais e 

morais. Com relação aos danos morais, nos dias atuais o aparelho celular 

é um bem indispensável para comunicação não só telefônica e eletrônica, 

mas também, utilizado como forma de entretenimento, não configurando 

mero dissabor os fatos narrados nos autos. Nesse sentido é o 

posicionamento do STJ: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DE DEFEITO NO APARELHO CELULAR 

– DANO MORAL CARACTERIZADO - Dano moral caracterizado pelo 

transtorno suportado pela apelante, que viu frustrada a possibilidade de 

utilizar o aparelho celular recém adquirido, em face do defeito apresentado 

após aproximadamente dois meses de sua aquisição, o qual não foi 

solucionado pela assistência técnica no prazo de 30 dias, tampouco 

providenciada a devolução do bem à consumidora. - Tendo em vista que 

nos dias atuais o aparelho celular é um bem indispensável para 

comunicação não só telefônica e eletrônica, mas também, utilizado como 

forma de entretenimento e, diante da desídia na solução do problema, fixo 

a indenização pelos danos morais sofridos em quantia equivalente a R$ 

10.000,00 (dez mil reais). RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

00051962920138260637 SP 0005196-29.2013.8.26.0637, Relator: Maria 

Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 20/05/2015, 30ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 21/05/2015)” Pelas razões acima expostas, a 

procedência do pedido inicial é medida de justiça, ainda mais porque 

corroborado pelos documentos que acompanharam a inicial, que 

demonstram que o autor tentou inúmeras e incansáveis vezes resolver 

administrativamente, junto a reclamada, por meio de e-mails e chats, mas 

não obteve sucesso. Assim, os danos materiais sofridos devem ser 

estabelecidos no importe de R$ 82,40 (oitenta e dois reais e quarenta e 

dois centavos), conforme nota fiscal juntada, referente as despesas com 

o envio do aparelho celular para a requerida, bem como a entrega do bem 

aparelho celular, da mesma espécie e qualidade, em perfeitas condições 

de uso, 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 
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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: - 

DETERMINAR a entrega do bem - APARELHO CELULAR MOTOROLA 

MOTO X STYLE XT 1572 DUAL CHIP 4GB 21 MP 32 GB, BRANCO/BAMBU 

– DESBLOQUEADO, ou outro da mesma espécie e qualidade em perfeitas 

condições de uso, no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária de R$ 

50,00 (cinquenta reais), por dia descumprimento. - CONDENAR a 

reclamada indenizar o reclamante, a título de dano patrimonial/material, no 

valor de R$ 82,40 (oitenta e dois reais e quarenta e dois 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$ 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 da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. 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-MT, 27 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 JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

ARAPUTANGA - MT, 28 de fevereiro de 2018 O presente expediente tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, nos termos do 

artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso 

I n o m i n a d o  n o  p r a z o  d e  1 0  ( d e z )  d i a s .  P r o c e s s o : 

8010152-15.2016.8.11.0038; Valor causa: R$ 35.082,40; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: MATHEUS TEODORO SANTANA REQUERIDO: MOTOROLA 

INDUSTRIA LTDA OBSERVAÇÃO: O processo está integramente 

disponibilizado pelo Sistema do 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 MM 

JUIZ 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: 8010283-87.2016.8.11.0038
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PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

HELOISA DOS REIS ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

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. 8010283-87.2016.8.11.0038 REQUERENTE: HELOISA DOS REIS 

ALMEIDA, PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT, MUNICIPIO DE ARAPUTANGA PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/95, art. 38, caput c/c Lei 

n. 12.153/09, art. 27. 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 HELOISA DOS 

REAIS ALMEIDA, neste ato representada por seu genitor Sr. Júnio Vieira 

de Almeida, por em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO 

DE ARAPUTANGA, em que requer o fornecimento do medicamento ALLOS 

2.000 (três ampolas). 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. A parte reclamante afirma que é portadora de Síndrome 

de Down, tendo desenvolvido quadro clinico de alergias, necessitando 

urgentemente do medicamento requerido. A parte adversa Estado de Mato 

Grosso, foi citada para contestar a presente ação, deixando transcorrer in 

albis o prazo para apresentar contestação, conforme certidão acostada 

aos autos. Sobre o tema disciplina o NCPC em seu artigo 355: 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.”. Nada 

obstante, o efeito material da revelia não pode ser aplicado à Fazenda 

Pública. É que sendo indisponível o direito tutelado, não se pode admitir 

que a ausência de defesa gere presunção de que os fatos alegados pela 

Autora são verdadeiros, isentando-o de produzir provas a este respeito. 

Contudo, a petição inicial vem prestigiada por adequada prova documental, 

tendo a parte autora comprovado suficientemente os fatos constitutivos 

de seu direito. Pelo que decreto à revelia da reclamada ESTADO DE MATO 

GROSSO, com fulcro no artigo 344 do novo Código de Processo Civil. O 

Município de Araputanga, alegou preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam, posto que, em razão dos limites da competência, resta a este 

apenas a atenção básica, contudo, tal alegação não merece prosperar. 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. Ante a legitimidade das partes, julgo 
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improcedente a preliminar suscitada pela requerida e passo a analisar o 

mérito. 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 que necessita fazer uso do medicamento para alergia, posto 

que, fica com a respiração comprometida, não conseguindo dormir, a peça 

inicial veio acompanhada de diversos documentos médicos que 

demonstram o suso narrado. O processo foi enviado ao Núcleo de Apoio 

Técnico-NAT, o qual em parecer nº 1354/2017, informou que as vacinas 

requeridas trariam melhoria na qualidade de vida da requerente. Sendo 

assim, em analise aos documentos anexados aos autos, entendo que 

razão assiste a parte requerente, vejamos. A Constituição Federal garante 

a todos os cidadãos uma existência digna e eleva a saúde a condição de 

direito fundamental do homem, portanto, direito inquestionável. No caso em 

apreço, o que se pretende é o reconhecimento judicial da obrigação do 

Estado em fornecer o medicamento, de modo a garantir à paciente a 

sobrevida e uma melhor qualidade desta, já que a mesma já sofre de 

Síndrome de Down. Assim, considerando os relatórios médicos 

sustentando a importância do respectivo medicamento para preservação 

da vida e saúde da autora, apresenta-se inconcebível a negativa 

administrativa das reclamadas em fornece-lo. Cumpre asseverar que o 

Poder Público tem a obrigação de fornecer a todo cidadão o direito 

fundamental à saúde, devendo as reclamadas, portanto, prover os meios 

necessários para fornecer o pleiteado pela parte autora, de acordo com a 

prescrição medica. Por fim, esclareço que o não atendimento do decisum 

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, RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado para: DECRETAR A REVELIA DA REQUERIDA ESTADO 

DE MATO GROSSO, nos termos do artigo 344 do NCPC, bem como 

DETERMINAR que as reclamadas, solidariamente, entreguem o 

medicamento necessário à reclamante da forma constante na exordial e 

documentos médicos juntados – fornecendo do medicamento “ALLOS 

2.000 (TRÊS AMPOLAS), seja na rede pública ou, na falta/impossibilidade 

de realização nessa, particular, no prazo de 10 (dez) dias corridos da 

intimação do trânsito em julgado, 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 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação 

especial, não haverá/não sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, 

art. 11. 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, 

prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública – Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, 

Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro Estadual - “Enunciado 3 – A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 730 do Código de Processo Civil, facultando-se 

a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO XIII ENCONTRO 

– CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – CUIABÁ); Enunciado 4 - As 

Requisições de Pequeno Valor e os precatórios deverão ser 

encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins de pagamento. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - 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. Araputanga-MT, 22 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, 27 de fevereiro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-07.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FRANCISCA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-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. 8010008-07.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ADRIANA FRANCISCA 

MACHADO REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO 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 RECLAMAÇÃO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por ADRIANA 

FRANCISCA MACHADO em face de CNOVA COMERCIO ELETRONICO 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. 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. Fundamento e decido. No caso há relação consumerista entre 
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as partes, sendo a parte autora consumidora e a parte ré fornecedora de 

serviços, nos termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa 

do Consumidor – CDC. Em sede de preliminares a requerida alega 

ilegitimidade passiva, posto que, somente teria fornecido o produto não 

podendo ser responsabilizada pela cobrança realizada pela 

administradora de cartão de credito, que equivocadamente alega figurar 

no polo passivo (fls. 44). Tenho que não merece prosperar a preliminar 

alegada, tendo em vista que se trata a requerida de fornecedora de 

produto, a qual integra a cadeia consumerista, possuindo legitimidade 

passiva para responder pelo vício na relação de consumo, tendo a autora 

adquirido o produto diretamente com a requerida. Assim, o consumidor 

poderá à sua escolha exercitar sua pretensão contra todos aqueles 

envolvidos na cadeia de consumo, contra alguns, ou contra apenas um. 

Dessa forma, julgo improcedente a preliminar arguida. Presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento 

do mérito. Pelo que se extrai da inicial, a requerente sustenta que, em 

27/10/2016, adquiriu junto ao site da requerida uma TV SMART 39 LED, 

pelo valor de R$ 1.382,23 (um mil, trezentos e oitenta e dois reais e vinte e 

três centavos), dividido em 06 parcelas no seu cartão de credito. Aduz 

que, ao receber o produto percebeu que o mesmo não possuía a 

função/conexão NETFLIX, situação não informada no site da requerida no 

momento da aquisição. Salienta que a aquisição da SMART TV, ocorreu 

exclusivamente para a referida finalidade (NETFLIX), e em razão de 

insatisfação com o produto, ligou para empresa requerida, dentro do prazo 

de 07 (sete) dias, a fim de, solicitar a troca do produto, sendo informada 

que não realizavam tal serviço, restando apenas o cancelamento da 

compra e a restituição do valor, bem como a devolução da mercadoria, o 

que restou acordado entre as partes. A autora trás aos autos inúmeros 

protocolos de ligação realizadas na tentativa de solução administrativa, 

mas a requerida até a presente data não recolheu o produto, bem como 

não efetuou o cancelamento da compra. Desta feita, pleiteia a rescisão do 

contrato, condenação da requerida à restituição do valor despendido e 

condenação em danos morais. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte 

autora. De início, vale destacar que, na hipótese versada nos autos, por 

se tratar de relação de consumo, enseja a aplicação do disposto no artigo 

6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que, por seu turno, 

estabelece a inversão do ônus da prova, o que foi deferido a autora no 

despacho inicial. Em outras palavras, há de se ressaltar que o ônus 

quanto à comprovação dos fatos extintivos do direito da requerente 

incumbe à parte requerida. Ocorre que não houve, por parte da requerida, 

a comprovação dos fatos extintivos do direito da requerente, o que, 

consequentemente, excluiria sua responsabilidade no evento danoso. 

Ressalte-se, nesse contexto, que os elementos encartados aos autos 

revelam que a parte autora teria adquirido da requerida o produto descrito 

na inicial, sendo que o respectivo contrato foi celebrado em 27/10/2016. É 

certo que o Art. 49 do CDC, possibilita ao consumidor o direito de 

arrependimento, exercitável no prazo de 07 (sete) dias, contados do 

recebimento do produto, nos casos em que o contrato tenha ocorrido fora 

do estabelecimento comercial, tal como vislumbrado nos autos. Aliás, 

acerca do dispositivo supracitado, Nelson Nery Junior, in Código Brasileiro 

de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, 2° 

edição, Editora Forense Universitária p. 328, preleciona: “... O código 

garante o direito de arrependimento, de forma pura e simples, sem que do 

consumidor se exija a declinação dos motivos que o levaram a 

arrepender-se do negócio. A denúncia vazia do contrato de consumo é 

direito do consumidor, que não pode ser apenado com o pagamento das 

despesas oriundas daquele contrato resolvido, justamente porque sua 

atividade é lícita e jurídica...”. Também já decidiu os Tribunais: “BEM 

MÓVEL. CDC. RESCISÃO CONTRATUAL. VENDA À DISTÂNCIA. DIREITO 

DE ARREPENDIMENTO. ADMISSIBILIDADE. Demonstrado que a venda não 

se formalizou no estabelecimento da ré, tendo se efetivado na modalidade 

à distância o consumidor possui o direito ao arrependimento previsto no 

art. 49 do CDC. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Relator (a): 

Felipe Ferreira; Comarca: Campinas; Órgão julgador: 25ª Câmara 

Extraordinária de Direito Privado; Data do julgamento: 27/04/2017; Data de 

registro: 02/05/2017) Pois bem, os inúmeros de protocolos, comprovam 

que a autora tentou resolver a situação em questão administrativamente 

diversas vezes. Ora, diante de tais circunstâncias, vale consignar que as 

alegações da parte autora se revestem de verossimilhança, sendo, pois, 

forçosa a conclusão de que a requerente se valeu, de maneira oportuna, 

do direito de arrependimento, circunstância está suficiente a ensejar a 

procedência do pedido. Anote-se, ainda, que, em razão da causa de pedir 

guardar relação com o direito de arrependimento (Art. 49 do CDC), 

afigura-se como inócua qualquer discussão acerca dos motivos que 

levaram a parte autora a solicitar à rescisão do contrato. Destarte, não 

resta alternativa senão a parcial procedência do pedido para o fim de se 

declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes, além da 

condenação da parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 1.382,23 

(um mil, trezentos e oitenta e dois reais e vinte e três centavos), a título de 

danos materiais. Todavia, a fim de se evitar a ocorrência de 

enriquecimento ilícito da requerente, consigno que ela deverá viabilizar a 

entrega do produto mencionado na inicial, que deve ser realizado pela 

requerida no prazo de 30 dias a partir da publicação do decisum, 

passando a contar tal prazo a partir do primeiro dia útil, inclusive, seguinte 

à data da intimação, sob pena de, não o fazendo nesse período e 

decorrendo a mora de culpa do fornecedor, restar caracterizado o 

abandono. No que concerne aos danos morais, dúvida não há de que 

restaram violados direitos da personalidade da parte reclamante, que faz 

jus a uma compensação pelo abalo extrapatrimonial experimentado, visto 

que se sujeitou a uma completa desconsideração da parte ré. 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). O primeiro 

comportamento que se espera, de forma legitima, é que o fornecedor 

informe de maneira clara e correta sobre as funções e características do 

produto, e ainda que seja respeitado o prazo de arrependimento e vontade 

do consumidor, conforme codificado no CDC, o que não comprou a 

requerida ter feito. Após espera-se que as solicitações sejam no mínimo 

atendidas e que as promessas feitas, como a de cancelamento da compra 

e descontos do cartão, bem como a coleta do produto sejam cumpridas, 

não frustrando as expectativas do consumidor. Nesse sentido, a ré criou 

uma legítima expectativa na autora de que o produto seria recolhido e a 

compra cancelada cessando os descontos mensais, o que jamais 

ocorreu. Além disso, é evidente o tratamento com desleixo ao consumidor 

com perda de tempo útil. A questão poderia ser solvida a tempo e modo 

satisfatório pelo fornecedor, que assim não o faz, gerando uma lesão ao 

consumidor. Ademais, a requerida sequer cumpriu a liminar de 

cancelamento das cobranças no cartão de credito da autora, 

demonstrando claramente seu descaso com o consumidor. Segundo 

Marcos Dessaune, autor da tese Desvio Produtivo do Consumidor: “o 

prejuízo do tempo desperdiçado, o desvio produtivo caracteriza-se 

quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, 

precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de 

uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um 

problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, 

de natureza irrecuperável Segundo o referido doutrinador se o tempo não 

é um bem jurídico tangível e expressamente previsto na Constituição, as 

decisões demonstram que ele pode ser englobado na figura do dano 

moral. O tempo é finito, inacumulável e irrecuperável”. Quanto aos danos 

morais, a conduta ofendeu a integridade psicológica da parte autora, que 

tentou de diversas maneiras resolver administrativamente antes de 

recorrer ao Judiciário. No que diz respeito ao valor da indenização, 

compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o 

valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta 

ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, 

em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, 

da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que deve considerar os 

princípios atinentes à matéria e as particularidades do caso concreto. Ante 

o exposto, e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial 

para: - DECLARAR a Rescisão do contrato de compra e venda firmado 

entre as partes; - CONDENAR a reclamada indenizar a reclamante, a título 

de dano patrimonial/material, no valor de R$ 1.382,23 (um mil, trezentos e 

oitenta e dois reais e vinte e três 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 
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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 a 

indenizar/compensar a 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 reclamada a 

realizar resgate do produto, que deverá ocorrer no prazo máximo de 30 

(trinta) dias a partir da publicação do decisum, passando a contar tal 

prazo a partir do primeiro dia útil, inclusive, seguinte à data da intimação, 

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, 22 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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DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-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. 8010008-07.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ADRIANA FRANCISCA 

MACHADO REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO 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 RECLAMAÇÃO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por ADRIANA 

FRANCISCA MACHADO em face de CNOVA COMERCIO ELETRONICO 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. 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. Fundamento e decido. No caso há relação consumerista entre 

as partes, sendo a parte autora consumidora e a parte ré fornecedora de 

serviços, nos termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa 

do Consumidor – CDC. Em sede de preliminares a requerida alega 

ilegitimidade passiva, posto que, somente teria fornecido o produto não 

podendo ser responsabilizada pela cobrança realizada pela 

administradora de cartão de credito, que equivocadamente alega figurar 

no polo passivo (fls. 44). Tenho que não merece prosperar a preliminar 

alegada, tendo em vista que se trata a requerida de fornecedora de 

produto, a qual integra a cadeia consumerista, possuindo legitimidade 

passiva para responder pelo vício na relação de consumo, tendo a autora 

adquirido o produto diretamente com a requerida. Assim, o consumidor 

poderá à sua escolha exercitar sua pretensão contra todos aqueles 

envolvidos na cadeia de consumo, contra alguns, ou contra apenas um. 

Dessa forma, julgo improcedente a preliminar arguida. Presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento 

do mérito. Pelo que se extrai da inicial, a requerente sustenta que, em 

27/10/2016, adquiriu junto ao site da requerida uma TV SMART 39 LED, 

pelo valor de R$ 1.382,23 (um mil, trezentos e oitenta e dois reais e vinte e 

três centavos), dividido em 06 parcelas no seu cartão de credito. Aduz 

que, ao receber o produto percebeu que o mesmo não possuía a 

função/conexão NETFLIX, situação não informada no site da requerida no 

momento da aquisição. Salienta que a aquisição da SMART TV, ocorreu 

exclusivamente para a referida finalidade (NETFLIX), e em razão de 

insatisfação com o produto, ligou para empresa requerida, dentro do prazo 

de 07 (sete) dias, a fim de, solicitar a troca do produto, sendo informada 

que não realizavam tal serviço, restando apenas o cancelamento da 

compra e a restituição do valor, bem como a devolução da mercadoria, o 

que restou acordado entre as partes. A autora trás aos autos inúmeros 

protocolos de ligação realizadas na tentativa de solução administrativa, 

mas a requerida até a presente data não recolheu o produto, bem como 

não efetuou o cancelamento da compra. Desta feita, pleiteia a rescisão do 

contrato, condenação da requerida à restituição do valor despendido e 

condenação em danos morais. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte 

autora. De início, vale destacar que, na hipótese versada nos autos, por 

se tratar de relação de consumo, enseja a aplicação do disposto no artigo 

6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que, por seu turno, 

estabelece a inversão do ônus da prova, o que foi deferido a autora no 

despacho inicial. Em outras palavras, há de se ressaltar que o ônus 

quanto à comprovação dos fatos extintivos do direito da requerente 

incumbe à parte requerida. Ocorre que não houve, por parte da requerida, 

a comprovação dos fatos extintivos do direito da requerente, o que, 

consequentemente, excluiria sua responsabilidade no evento danoso. 

Ressalte-se, nesse contexto, que os elementos encartados aos autos 

revelam que a parte autora teria adquirido da requerida o produto descrito 

na inicial, sendo que o respectivo contrato foi celebrado em 27/10/2016. É 

certo que o Art. 49 do CDC, possibilita ao consumidor o direito de 

arrependimento, exercitável no prazo de 07 (sete) dias, contados do 

recebimento do produto, nos casos em que o contrato tenha ocorrido fora 

do estabelecimento comercial, tal como vislumbrado nos autos. Aliás, 

acerca do dispositivo supracitado, Nelson Nery Junior, in Código Brasileiro 

de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, 2° 

edição, Editora Forense Universitária p. 328, preleciona: “... O código 

garante o direito de arrependimento, de forma pura e simples, sem que do 

consumidor se exija a declinação dos motivos que o levaram a 

arrepender-se do negócio. A denúncia vazia do contrato de consumo é 

direito do consumidor, que não pode ser apenado com o pagamento das 

despesas oriundas daquele contrato resolvido, justamente porque sua 

atividade é lícita e jurídica...”. Também já decidiu os Tribunais: “BEM 

MÓVEL. CDC. RESCISÃO CONTRATUAL. VENDA À DISTÂNCIA. DIREITO 

DE ARREPENDIMENTO. ADMISSIBILIDADE. Demonstrado que a venda não 

se formalizou no estabelecimento da ré, tendo se efetivado na modalidade 

à distância o consumidor possui o direito ao arrependimento previsto no 

art. 49 do CDC. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Relator (a): 

Felipe Ferreira; Comarca: Campinas; Órgão julgador: 25ª Câmara 

Extraordinária de Direito Privado; Data do julgamento: 27/04/2017; Data de 
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registro: 02/05/2017) Pois bem, os inúmeros de protocolos, comprovam 

que a autora tentou resolver a situação em questão administrativamente 

diversas vezes. Ora, diante de tais circunstâncias, vale consignar que as 

alegações da parte autora se revestem de verossimilhança, sendo, pois, 

forçosa a conclusão de que a requerente se valeu, de maneira oportuna, 

do direito de arrependimento, circunstância está suficiente a ensejar a 

procedência do pedido. Anote-se, ainda, que, em razão da causa de pedir 

guardar relação com o direito de arrependimento (Art. 49 do CDC), 

afigura-se como inócua qualquer discussão acerca dos motivos que 

levaram a parte autora a solicitar à rescisão do contrato. Destarte, não 

resta alternativa senão a parcial procedência do pedido para o fim de se 

declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes, além da 

condenação da parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 1.382,23 

(um mil, trezentos e oitenta e dois reais e vinte e três centavos), a título de 

danos materiais. Todavia, a fim de se evitar a ocorrência de 

enriquecimento ilícito da requerente, consigno que ela deverá viabilizar a 

entrega do produto mencionado na inicial, que deve ser realizado pela 

requerida no prazo de 30 dias a partir da publicação do decisum, 

passando a contar tal prazo a partir do primeiro dia útil, inclusive, seguinte 

à data da intimação, sob pena de, não o fazendo nesse período e 

decorrendo a mora de culpa do fornecedor, restar caracterizado o 

abandono. No que concerne aos danos morais, dúvida não há de que 

restaram violados direitos da personalidade da parte reclamante, que faz 

jus a uma compensação pelo abalo extrapatrimonial experimentado, visto 

que se sujeitou a uma completa desconsideração da parte ré. 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). O primeiro 

comportamento que se espera, de forma legitima, é que o fornecedor 

informe de maneira clara e correta sobre as funções e características do 

produto, e ainda que seja respeitado o prazo de arrependimento e vontade 

do consumidor, conforme codificado no CDC, o que não comprou a 

requerida ter feito. Após espera-se que as solicitações sejam no mínimo 

atendidas e que as promessas feitas, como a de cancelamento da compra 

e descontos do cartão, bem como a coleta do produto sejam cumpridas, 

não frustrando as expectativas do consumidor. Nesse sentido, a ré criou 

uma legítima expectativa na autora de que o produto seria recolhido e a 

compra cancelada cessando os descontos mensais, o que jamais 

ocorreu. Além disso, é evidente o tratamento com desleixo ao consumidor 

com perda de tempo útil. A questão poderia ser solvida a tempo e modo 

satisfatório pelo fornecedor, que assim não o faz, gerando uma lesão ao 

consumidor. Ademais, a requerida sequer cumpriu a liminar de 

cancelamento das cobranças no cartão de credito da autora, 

demonstrando claramente seu descaso com o consumidor. Segundo 

Marcos Dessaune, autor da tese Desvio Produtivo do Consumidor: “o 

prejuízo do tempo desperdiçado, o desvio produtivo caracteriza-se 

quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, 

precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de 

uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um 

problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, 

de natureza irrecuperável Segundo o referido doutrinador se o tempo não 

é um bem jurídico tangível e expressamente previsto na Constituição, as 

decisões demonstram que ele pode ser englobado na figura do dano 

moral. O tempo é finito, inacumulável e irrecuperável”. Quanto aos danos 

morais, a conduta ofendeu a integridade psicológica da parte autora, que 

tentou de diversas maneiras resolver administrativamente antes de 

recorrer ao Judiciário. No que diz respeito ao valor da indenização, 

compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o 

valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta 

ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, 

em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, 

da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que deve considerar os 

princípios atinentes à matéria e as particularidades do caso concreto. Ante 

o exposto, e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial 

para: - DECLARAR a Rescisão do contrato de compra e venda firmado 

entre as partes; - CONDENAR a reclamada indenizar a reclamante, a título 

de dano patrimonial/material, no valor de R$ 1.382,23 (um mil, trezentos e 

oitenta e dois reais e vinte e três 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 a 

indenizar/compensar a 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 reclamada a 

realizar resgate do produto, que deverá ocorrer no prazo máximo de 30 

(trinta) dias a partir da publicação do decisum, passando a contar tal 

prazo a partir do primeiro dia útil, inclusive, seguinte à data da intimação, 

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, 22 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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REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, ajuizada por OZEIAS 

CANDEIAS MARIA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., nova denominação de CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. – CEMAT, em que requer, entre 

pedidos outros, a condenação da parte reclamada a pagar/ressarcir o 

valor/importe que afirma despendido com a eletrificação de propriedade 

rural – R$ 9.478,92 (nove mil, quatrocentos e setenta e oito reais e 

noventa e dois centavos), uma vez que proprietário de imóvel rural que 

não tinha energia elétrica quando da aquisição, as buscas da fornecedora 

resultavam na falta de previsão de eletrificação, fê-lo por conta própria no 

ano de 1997 e afirma de gastou o valor/importe pleiteado, bem como 

deveria a obra ter sido custeada pela reclamada, quem estaria obrigada a 

ressarcir por isso. A parte adversa foi citada/intimada e a audiência de 

conciliação realizada sem acordo entre elas. A fornecedora, ora 

reclamada, apresentou contestação/defesa e alegou, no mérito, legalidade 

da cobrança, fundada em lei, sendo do autor o ônus de arcar com a 

construção de ramal de energia que interligue o ramal geral de distribuição 

de energia ao local a ser servido com essa, não ter ocorrido a 

incorporação da rede elétrica aos ativos da reclamada, assim como não 

ter a parte reclamante comprovado os gastos que objetiva ressarcimento, 

a qual foi impugnada pela parte reclamante, quem reiterou os pedidos. É o 

necessário. Decido. A parte reclamante busca/objetiva entre pedidos 

outros, a condenação da parte reclamada a pagar/ressarcir o 

valor/importe que afirma despendido com a eletrificação de propriedade 

rural, contudo a concessionária de energia elétrica pugna pela 

improcedência, nada alegando em preliminar ou prejudicial de mérito. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. A parte 

autora/reclamante ajuizou ação de conhecimento em que requer a 

condenação da parte adversa a pagar/ressarcir o valor indicado na 

exordial sob a afirmação de que custeou a eletrificação de sua 

propriedade rural, a qual seria de responsabilidade da concessionária de 

energia elétrica, contudo não se desincumbiu quanto ao seu ônus 

probatório do fato constitutivo do direito – CPC, art. 333, II/NCPC, art. 373, 

II. A afirmada eletrificação da propriedade ocorreu em período regulado 

pelo Decreto n. 41.019/51, com previsão normativa de obras custeadas 

por ambos (concessionária e consumidor) - art.138 e art. 140 -, 

exclusivamente pela concessionária - art. 141 -, ou pelo consumidor - art. 

142 -, custeios os quais não eram defesos pelas Constituições Federais, 

inclusive pela CRFB/88, art. 21, XII, “b”, e art. 187, VII. As redações do 

Decreto n. 41.019/51, arts. 138, caput, e 140, caput, dadas pelos Decreto 

n. 83.269/79 e n. 98.335/89, que trata do custeio de ambos, são 

respectivamente expressas de que “O custeio das extensões do sistema 

elétrico necessárias ao atendimento de pedidos de ligação ou mudança de 

tensão de fornecimento é de responsabilidade do concessionário até 

limites por ele calculados, obedecendo às normas baixadas pelo 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica – DNAEE” e “Os 

encargos de responsabilidade do concessionário e do consumidor, 

decorrentes do atendimento de novas ligações, acréscimos ou 

decréscimos de carga, dependentes ou não de obras no sistema elétrico, 

serão definidos em ato do Departamento Nacional de Águas e Energia 

Elétrica – DNAEE”, assim como “A execução das extensões ou obras a 

que se refere o artigo 138 fica condicionada ao recebimento pelo 

concessionário, quando necessárias, de contribuição no valor 

correspondente à diferença entre o custo da extensão ou obra e o limite 

de investimento de responsabilidade do concessionário” e “O atendimento 

de novas ligações, acréscimos ou decréscimos de carga (art. 138) fica 

condicionado ao pagamento, quando for o caso, da participação financeira 

do consumidor”. A responsabilidade exclusiva da concessionária pelo 

custeio estava prevista no Decreto n. 41.019/51, art. 141, com redações 

dadas pelos Decreto n. 83.269/79 e n. 98.335/89, incidência essa que a 

parte reclamante, apesar da obrigação probatória do fato constitutivo do 

direito alegado – CPC, art. 333, II/NCPC, art. 373, II -, não demonstrou ter 

ocorrido, estando a obrigação exclusiva do consumidor no Decreto n. 

41.019/51, art. 142, com redações dadas pelos Decreto n. 83.269/79 e n. 

98.335/89, ente as quais a do custeio das obras realizadas a seu pedido e 

relativas a extensão de linha exclusiva ou de reserva, “incluídas na 

determinação do encargo de responsabilidade do consumidor as parcelas 

relativas ao segmento do sistema que atender a unidade de consumo, bem 

como as referentes à ampliação de capacidade ou reforma de 

subestações, alimentadores e linhas já existentes, quando necessárias ao 

atendimento do pedido” – Decreto n. 41.019/51, art. 142 , I e § 1º -, sendo 

aquela de linha/rede exclusiva a hipótese em que faticamente atende 

apenas a um consumidor, deixando de ser exclusiva somente à medida 

que outros consumidores a ela se conectarem. Ademais, a normatização 

do Decreto n. 41.019/51, art. 141, parágrafo único, e art. 138, § 3º, ambos 

com redação dada pelo Decreto n. 83.269/79, previa que quando se tratar 

de obra na tensão do fornecimento em sistema definido para eletrificação 

rural o custeio das obras relativas a acréscimos de segunda e/ou terceira 

fases em redes ou linhas existentes e a redes ou linhas, em tensão 

inferior a 34,5 kV, que se caracterizem como reforço das existentes ou 

acréscimo de novo circuito, utilizados ou não novas estruturas, seria o de 

responsabilidade do concessionário até limites por ele calculados, 

obedecendo às normas baixadas pelo Departamento Nacional de Águas e 

Energia Elétrica – DNAEE, sendo que na redação dada pelo Decreto n. 

98.335/89, as obras no sistema elétrico que não estejam vinculadas 

diretamente ao atendimento de novas cargas e as necessárias para 

atender aos níveis de continuidade e de qualidade de serviço fixados pelo 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, bem como 

aquelas atribuíveis ao concessionário em conformidade com as 

disposições regulamentares vigentes, aplica-se igualmente aos casos em 

que a execução das obras seja feita concomitantemente com o 

atendimento de solicitações enquadradas no art. 138, ou seja, “Os 

encargos de responsabilidade do concessionário e do consumidor, 

decorrentes do atendimento de novas ligações, acréscimos ou 

decréscimos de carga, dependentes ou não de obras no sistema elétrico, 

serão definidos em ato do Departamento Nacional de Águas e Energia 

Elétrica – DNAEE”. Ausente a comprovação efetiva de que a 

extensão/ampliação da rede elétrica deveria ter sido exclusivamente 

custeada pela concessionária reclamada ou por ambos na época, arcando 

indevidamente a parte reclamante com a parcela que seria da parte 

adversa, inclusive indicando expressamente qual seria esse valor, diante 

da necessidade de pedido e sentença líquidos nas ações em curso 

perante o Juizado Especial Cível – Lei n. 9.099/1995, art. 38, parágrafo 

único, e art. 52, I. Pelo contrário, aparentemente a rede/linha de 

eletrificação rural objeto da ação seria exclusiva e feita para atender a 

parte reclamante, cuja previsão legal quando da alegada realização da 

obra era de custeio por si – Decreto n. 41.019/51, art. 142, I e § 1º. O STJ 

já decidiu, in verbis: “FINANCIAMENTO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO 

RURAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

ART. 543-C DO CPC. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE 

ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO 

DE RESTITUIÇÃO. DESCABIMENTO. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1. A 

participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede 

elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 

41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas 

pela concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos 

(art.138 e art. 140). 2. Em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o 

consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não 

tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter 

adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de 

responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja 

responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141). Leva-se em 

consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que definia 

os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, 

relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na 

natureza de cada obra. 3. À míngua de comprovação de que os valores 

cuja restituição se pleiteia eram de responsabilidade da concessionária, 

não sendo o caso de inversão do ônus da prova e não existindo previsão 

contratual para o reembolso, o pedido de devolução deve ser julgado 

improcedente. 4. No caso concreto, os autores não demonstraram que os 

valores da obra cuja restituição se pleiteia deviam ter sido suportados pela 

concessionária do serviço. Os recorrentes pagaram 50% da obra de 

extensão de rede elétrica, sem que lhes tenha sido reconhecido direito à 

restituição dos valores, tudo com base no contrato, pactuação essa que, 

ipso factum, não é ilegal, tendo em vista a previsão normativa de obra para 

cujo custeio deviam se comprometer, conjuntamente, consumidor e 
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concessionária (arts. 138 e 140 do Decreto n. 41.019/57). 5. Recurso 

especial não provido”. (REsp 1243646/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 16/04/2013) A 

2a Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, nesse recurso 

repetitivo, que concessionária de energia elétrica estaria livre de restituir 

os valores pagos pelos consumidores em construção de extensão da 

rede de energia porque prevista a participação da sociedade no 

incremento das redes de fornecimento de luz nas áreas rurais. A exceção 

a isso ocorreria quando comprovado que os valores eram de 

responsabilidade da concessionária/permissionária, ou seja, as ressalvas 

resultariam dos casos em que o consumidor adiantou parcela que cabia à 

concessionária ou custeou obra cuja responsabilidade era exclusiva da 

concessionária, sendo ônus daquele a prova disso, porque não seria o 

caso de inversão do ônus da prova. O TJMT, especificamente pela 

Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, igualmente 

decidiu, in verbis: “RECLAMAÇÃO - RECURSO INOMINADO JULGADO 

PELA TURMA RECURSAL – PROGRAMA "LUZ NO CAMPO" - 

IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS - 

PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR - PREVISÃO LEGAL - ORIENTAÇÃO 

SEDIMENTADA EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - 

RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. A Corte Superior ao julgar o REsp 

1243646/PR, recurso representativo de controvérsia, assentou que em 

contratos firmados para o costeio de construção de rede elétrica regidos 

pelo Decreto nº. 41.019/57, não há direito à restituição dos valores 

despendidos, salvo se o consumidor tiver adiantado parcela de 

responsabilidade da concessionária ou ter custeado obra de 

responsabilidade exclusiva da concessionária. O contrato formalizado 

entre as partes se refere ao programa "Luz no Campo", no qual há 

previsão expressa de participação do consumidor na consecução dos 

serviços e não estabelece qualquer possibilidade de restituição dos 

valores despendidos”. (Rcl 115169/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/05/2017, Publicado no 

DJE 12/05/2017) A parte reclamante não conseguiu demonstrar que o 

caso dos autos se enquadra nas hipóteses em que o Decreto n. 41.019/51 

atribuía a responsabilidade à reclamada ou ambos, indicando a omissa 

participação da concessionária reclamada sobre esta, e a incorporação 

aos bens e instalações da concessionária quando concluídas, igualmente, 

foi regulamentada no Decreto n. 41.019/51, art. 143, com redações dadas 

pelos Decreto n. 83.269/79 e n. 98.335/89, prevendo respectivamente que 

“As obras construídas com auxílio dos consumidores, nos termos dos 

artigos 140 e 142, devem ser incorporadas aos bens e instalações do 

concessionário quando concluídas, creditando-se a contas especiais as 

importâncias dos auxílios, conforme legislação em vigor” e “As obras 

construídas com a participação financeira dos consumidores (arts. 140 e 

142) serão incorporadas aos bens e instalações do concessionário 

quando concluídas, creditando-se a contas especiais as importâncias 

relativas às participações dos consumidores, conforme legislação em 

vigor”. Inexiste informação dessa incorporação ou crédito a contas 

especiais à época da conclusão da obra e a reclamada alega que a 

incorporação na linha/rede objeto da ação ainda não ocorreu, tendo como 

prazo final futuro – dezembro de 2017. A Lei n. 10.438/2002, que tratou 

também da universalização do uso de energia elétrica, é expressa que no 

“estabelecimento das metas de universalização do uso da energia elétrica, 

a Aneel fixará, para cada concessionária e permissionária de serviço 

público de distribuição de energia elétrica” - art. 14 – e essa foi regulada 

parcialmente pelo Decreto n. 4.873/2003, que instituiou o “Programa 

Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - 'LUZ 

PARA TODOS'”, destinado a propiciar o atendimento em energia elétrica à 

parcela da população do meio rural brasileiro que ainda não possuía 

acesso a esse serviço público. Posteriormente, diante do término do prazo 

original e prorrogações desse anterior por normatização diversa, o 

Decreto n. 7.520/2011 instituiu o Programa Nacional de Universalização do 

Acesso e Uso da Energia Elétrica - “LUZ PARA TODOS”, fazendo-o até o 

ano de 2018, o qual é destinado a propiciar o atendimento em energia 

elétrica à parcela da população do meio rural que não possui acesso a 

esse serviço público – art. 1º, com redação dada pelo Decreto n. 

8.387/2014. A Lei n. 10.848/2004, art. 15, foi expressa sobre a 

incorporação pelas concessionárias de serviços públicos de distribuição, 

a seus patrimônios, das redes particulares de energia elétrica que não 

dispuserem de ato autorizativo do poder concedente até 31 de dezembro 

de 2005 ou, mesmo dispondo, desde que exista interesse das partes em 

que sejam transferidas, conforme disciplina a ser emitida pela ANEEL, 

sendo regulada pelo Decreto n. 5.163/2004, o qual dispôs no sentido de 

que partir de 1º de janeiro de 2006, as redes particulares que não 

dispusessem de ato autorizativo seriam incorporadas ao patrimônio das 

concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, 

conforme as respectivas áreas de concessão, mediante processo formal 

disciplinado pela ANEEL, observadas condições de comprovação pela 

concessionária do cumprimento do disposto no Decreto n. 5.163/2004, art. 

71, § 2o, e avaliação prévia das instalações, para o fim de fixação do 

valor a ser indenizado ao titular da rede particular a ser incorporada, cujas 

redes particulares instaladas exclusivamente em imóveis de seus 

proprietários não seriam objeto de incorporação, salvo, quando houver 

exprimido acordo entre as partes – art. 71 e §§. A ANEEL regulamentou os 

assuntos universalização, eletrificação e incorporação, entre normas 

outras, através da Resolução n. 223/2003, Resolução Normativa n. 

229/2006, Resolução Normativa n. 414/2010 e Resolução Normativa n. 

488/2012. A Resolução Normativa n. 229/2006 estabeleceu as condições 

gerais para a incorporação de redes particulares, conectadas aos 

sistemas elétricos de distribuição, ao Ativo Imobilizado em Serviço das 

concessionárias ou permissionárias do serviço público de distribuição de 

energia elétrica, e deu outras providências, sendo expressa que “A 

incorporação deverá ser efetivada de acordo com os procedimentos 

estabelecidos nesta Resolução e no Manual de Contabilidade do Serviço 

Público de Energia Elétrica, instituído pela Resolução n° 444 de 26 de 

outubro de 2001” - art. 1º, parágrafo único -, reiterando o disposto na Lei 

n. 10.848/2004 e Decreto n. 5.163/2004, de que “As redes particulares 

que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma 

desta Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva 

concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir da efetiva 

incorporação, se responsabilizará pelas despesas de operação e 

manutenção de tais redes” - Resolução Normativa n. 229/2006, art. 3º, 

caput. A incorporação dessas redes particulares ocorre, excetuando-se 

os ramais de entrada das unidades consumidoras, e respeitados os 

respectivos Plano e Programas anuais de incorporação, assim como da 

forma da Resolução Normativa n. 229/2006, art. 9º, que regulamenta, entre 

hipóteses outras, como calcular o valor do ressarcimento ao proprietário 

da rede particular, que não poderá ultrapassar o respectivo orçamento da 

obra à época de sua construção, atualizado ao valor presente por meio do 

IPCA e considerando a depreciação, ou, na impossibilidade de se obter 

esse valor, a concessionária ou permissionária deverá utilizar o custo de 

reposição reconhecido pela ANEEL nos processos de revisão tarifária e a 

sua respectiva depreciação. Ademais, regula as hipóteses que não serão 

objeto de incorporação, entre as quais as redes particulares, em qualquer 

tensão, localizadas integralmente em imóveis, as quais somente deverão 

ser incorporadas quando necessárias para a garantia do atendimento de 

novas ligações, além daquelas redes que a concessionária ou 

permissionária já tiver efetuado derivações para atendimento de outros 

consumidores - Resolução Normativa n. 229/2006, arts. 4º e §§. A parte 

reclamante se limitou em juntar o “projeto de eletrificação” e orçamentos 

atuais de quanto custaria aquela lista de materiais, em que pese aquele 

documento ser do ano de 1997, bem como em alegar que a obra fora nele 

realizada, contudo nada existe que demonstre o efetivo 

pagamento/custeio dela na época, a avaliação atual das instalações que 

afirma incorporadas e a adversa nega a ocorrência, assim como o fato 

constitutivo de se enquadrar na hipótese legal de obrigatória incorporação 

imediata, ressarcimento e, diante disso, o cálculo na forma da Resolução 

Normativa n. 229/2006, art. 9º, §§. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, 

art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, certifique, bem como 

arquive com as baixas e anotações de estilo. 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 da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  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. 
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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, 5 de fevereiro de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Ativo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0019206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Numero do Processo: 

8010169-51.2016.8.11.0038 REQUERENTE: OZEIAS CANDEIAS MARIA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, ajuizada por OZEIAS 

CANDEIAS MARIA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., nova denominação de CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. – CEMAT, em que requer, entre 

pedidos outros, a condenação da parte reclamada a pagar/ressarcir o 

valor/importe que afirma despendido com a eletrificação de propriedade 

rural – R$ 9.478,92 (nove mil, quatrocentos e setenta e oito reais e 

noventa e dois centavos), uma vez que proprietário de imóvel rural que 

não tinha energia elétrica quando da aquisição, as buscas da fornecedora 

resultavam na falta de previsão de eletrificação, fê-lo por conta própria no 

ano de 1997 e afirma de gastou o valor/importe pleiteado, bem como 

deveria a obra ter sido custeada pela reclamada, quem estaria obrigada a 

ressarcir por isso. A parte adversa foi citada/intimada e a audiência de 

conciliação realizada sem acordo entre elas. A fornecedora, ora 

reclamada, apresentou contestação/defesa e alegou, no mérito, legalidade 

da cobrança, fundada em lei, sendo do autor o ônus de arcar com a 

construção de ramal de energia que interligue o ramal geral de distribuição 

de energia ao local a ser servido com essa, não ter ocorrido a 

incorporação da rede elétrica aos ativos da reclamada, assim como não 

ter a parte reclamante comprovado os gastos que objetiva ressarcimento, 

a qual foi impugnada pela parte reclamante, quem reiterou os pedidos. É o 

necessário. Decido. A parte reclamante busca/objetiva entre pedidos 

outros, a condenação da parte reclamada a pagar/ressarcir o 

valor/importe que afirma despendido com a eletrificação de propriedade 

rural, contudo a concessionária de energia elétrica pugna pela 

improcedência, nada alegando em preliminar ou prejudicial de mérito. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. A parte 

autora/reclamante ajuizou ação de conhecimento em que requer a 

condenação da parte adversa a pagar/ressarcir o valor indicado na 

exordial sob a afirmação de que custeou a eletrificação de sua 

propriedade rural, a qual seria de responsabilidade da concessionária de 

energia elétrica, contudo não se desincumbiu quanto ao seu ônus 

probatório do fato constitutivo do direito – CPC, art. 333, II/NCPC, art. 373, 

II. A afirmada eletrificação da propriedade ocorreu em período regulado 

pelo Decreto n. 41.019/51, com previsão normativa de obras custeadas 

por ambos (concessionária e consumidor) - art.138 e art. 140 -, 

exclusivamente pela concessionária - art. 141 -, ou pelo consumidor - art. 

142 -, custeios os quais não eram defesos pelas Constituições Federais, 

inclusive pela CRFB/88, art. 21, XII, “b”, e art. 187, VII. As redações do 

Decreto n. 41.019/51, arts. 138, caput, e 140, caput, dadas pelos Decreto 

n. 83.269/79 e n. 98.335/89, que trata do custeio de ambos, são 

respectivamente expressas de que “O custeio das extensões do sistema 

elétrico necessárias ao atendimento de pedidos de ligação ou mudança de 

tensão de fornecimento é de responsabilidade do concessionário até 

limites por ele calculados, obedecendo às normas baixadas pelo 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica – DNAEE” e “Os 

encargos de responsabilidade do concessionário e do consumidor, 

decorrentes do atendimento de novas ligações, acréscimos ou 

decréscimos de carga, dependentes ou não de obras no sistema elétrico, 

serão definidos em ato do Departamento Nacional de Águas e Energia 

Elétrica – DNAEE”, assim como “A execução das extensões ou obras a 

que se refere o artigo 138 fica condicionada ao recebimento pelo 

concessionário, quando necessárias, de contribuição no valor 

correspondente à diferença entre o custo da extensão ou obra e o limite 

de investimento de responsabilidade do concessionário” e “O atendimento 

de novas ligações, acréscimos ou decréscimos de carga (art. 138) fica 

condicionado ao pagamento, quando for o caso, da participação financeira 

do consumidor”. A responsabilidade exclusiva da concessionária pelo 

custeio estava prevista no Decreto n. 41.019/51, art. 141, com redações 

dadas pelos Decreto n. 83.269/79 e n. 98.335/89, incidência essa que a 

parte reclamante, apesar da obrigação probatória do fato constitutivo do 

direito alegado – CPC, art. 333, II/NCPC, art. 373, II -, não demonstrou ter 

ocorrido, estando a obrigação exclusiva do consumidor no Decreto n. 

41.019/51, art. 142, com redações dadas pelos Decreto n. 83.269/79 e n. 

98.335/89, ente as quais a do custeio das obras realizadas a seu pedido e 

relativas a extensão de linha exclusiva ou de reserva, “incluídas na 

determinação do encargo de responsabilidade do consumidor as parcelas 

relativas ao segmento do sistema que atender a unidade de consumo, bem 

como as referentes à ampliação de capacidade ou reforma de 

subestações, alimentadores e linhas já existentes, quando necessárias ao 

atendimento do pedido” – Decreto n. 41.019/51, art. 142 , I e § 1º -, sendo 

aquela de linha/rede exclusiva a hipótese em que faticamente atende 

apenas a um consumidor, deixando de ser exclusiva somente à medida 

que outros consumidores a ela se conectarem. Ademais, a normatização 

do Decreto n. 41.019/51, art. 141, parágrafo único, e art. 138, § 3º, ambos 

com redação dada pelo Decreto n. 83.269/79, previa que quando se tratar 

de obra na tensão do fornecimento em sistema definido para eletrificação 

rural o custeio das obras relativas a acréscimos de segunda e/ou terceira 

fases em redes ou linhas existentes e a redes ou linhas, em tensão 

inferior a 34,5 kV, que se caracterizem como reforço das existentes ou 

acréscimo de novo circuito, utilizados ou não novas estruturas, seria o de 

responsabilidade do concessionário até limites por ele calculados, 

obedecendo às normas baixadas pelo Departamento Nacional de Águas e 

Energia Elétrica – DNAEE, sendo que na redação dada pelo Decreto n. 

98.335/89, as obras no sistema elétrico que não estejam vinculadas 

diretamente ao atendimento de novas cargas e as necessárias para 

atender aos níveis de continuidade e de qualidade de serviço fixados pelo 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, bem como 

aquelas atribuíveis ao concessionário em conformidade com as 

disposições regulamentares vigentes, aplica-se igualmente aos casos em 

que a execução das obras seja feita concomitantemente com o 

atendimento de solicitações enquadradas no art. 138, ou seja, “Os 

encargos de responsabilidade do concessionário e do consumidor, 

decorrentes do atendimento de novas ligações, acréscimos ou 

decréscimos de carga, dependentes ou não de obras no sistema elétrico, 

serão definidos em ato do Departamento Nacional de Águas e Energia 

Elétrica – DNAEE”. Ausente a comprovação efetiva de que a 

extensão/ampliação da rede elétrica deveria ter sido exclusivamente 

custeada pela concessionária reclamada ou por ambos na época, arcando 

indevidamente a parte reclamante com a parcela que seria da parte 

adversa, inclusive indicando expressamente qual seria esse valor, diante 

da necessidade de pedido e sentença líquidos nas ações em curso 

perante o Juizado Especial Cível – Lei n. 9.099/1995, art. 38, parágrafo 

único, e art. 52, I. Pelo contrário, aparentemente a rede/linha de 

eletrificação rural objeto da ação seria exclusiva e feita para atender a 

parte reclamante, cuja previsão legal quando da alegada realização da 

obra era de custeio por si – Decreto n. 41.019/51, art. 142, I e § 1º. O STJ 

já decidiu, in verbis: “FINANCIAMENTO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO 

RURAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

ART. 543-C DO CPC. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE 

ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO 

DE RESTITUIÇÃO. DESCABIMENTO. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1. A 

participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede 

elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 

41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas 

pela concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos 
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(art.138 e art. 140). 2. Em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o 

consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não 

tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter 

adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de 

responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja 

responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141). Leva-se em 

consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que definia 

os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, 

relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na 

natureza de cada obra. 3. À míngua de comprovação de que os valores 

cuja restituição se pleiteia eram de responsabilidade da concessionária, 

não sendo o caso de inversão do ônus da prova e não existindo previsão 

contratual para o reembolso, o pedido de devolução deve ser julgado 

improcedente. 4. No caso concreto, os autores não demonstraram que os 

valores da obra cuja restituição se pleiteia deviam ter sido suportados pela 

concessionária do serviço. Os recorrentes pagaram 50% da obra de 

extensão de rede elétrica, sem que lhes tenha sido reconhecido direito à 

restituição dos valores, tudo com base no contrato, pactuação essa que, 

ipso factum, não é ilegal, tendo em vista a previsão normativa de obra para 

cujo custeio deviam se comprometer, conjuntamente, consumidor e 

concessionária (arts. 138 e 140 do Decreto n. 41.019/57). 5. Recurso 

especial não provido”. (REsp 1243646/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 16/04/2013) A 

2a Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, nesse recurso 

repetitivo, que concessionária de energia elétrica estaria livre de restituir 

os valores pagos pelos consumidores em construção de extensão da 

rede de energia porque prevista a participação da sociedade no 

incremento das redes de fornecimento de luz nas áreas rurais. A exceção 

a isso ocorreria quando comprovado que os valores eram de 

responsabilidade da concessionária/permissionária, ou seja, as ressalvas 

resultariam dos casos em que o consumidor adiantou parcela que cabia à 

concessionária ou custeou obra cuja responsabilidade era exclusiva da 

concessionária, sendo ônus daquele a prova disso, porque não seria o 

caso de inversão do ônus da prova. O TJMT, especificamente pela 

Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, igualmente 

decidiu, in verbis: “RECLAMAÇÃO - RECURSO INOMINADO JULGADO 

PELA TURMA RECURSAL – PROGRAMA "LUZ NO CAMPO" - 

IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS - 

PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR - PREVISÃO LEGAL - ORIENTAÇÃO 

SEDIMENTADA EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - 

RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. A Corte Superior ao julgar o REsp 

1243646/PR, recurso representativo de controvérsia, assentou que em 

contratos firmados para o costeio de construção de rede elétrica regidos 

pelo Decreto nº. 41.019/57, não há direito à restituição dos valores 

despendidos, salvo se o consumidor tiver adiantado parcela de 

responsabilidade da concessionária ou ter custeado obra de 

responsabilidade exclusiva da concessionária. O contrato formalizado 

entre as partes se refere ao programa "Luz no Campo", no qual há 

previsão expressa de participação do consumidor na consecução dos 

serviços e não estabelece qualquer possibilidade de restituição dos 

valores despendidos”. (Rcl 115169/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/05/2017, Publicado no 

DJE 12/05/2017) A parte reclamante não conseguiu demonstrar que o 

caso dos autos se enquadra nas hipóteses em que o Decreto n. 41.019/51 

atribuía a responsabilidade à reclamada ou ambos, indicando a omissa 

participação da concessionária reclamada sobre esta, e a incorporação 

aos bens e instalações da concessionária quando concluídas, igualmente, 

foi regulamentada no Decreto n. 41.019/51, art. 143, com redações dadas 

pelos Decreto n. 83.269/79 e n. 98.335/89, prevendo respectivamente que 

“As obras construídas com auxílio dos consumidores, nos termos dos 

artigos 140 e 142, devem ser incorporadas aos bens e instalações do 

concessionário quando concluídas, creditando-se a contas especiais as 

importâncias dos auxílios, conforme legislação em vigor” e “As obras 

construídas com a participação financeira dos consumidores (arts. 140 e 

142) serão incorporadas aos bens e instalações do concessionário 

quando concluídas, creditando-se a contas especiais as importâncias 

relativas às participações dos consumidores, conforme legislação em 

vigor”. Inexiste informação dessa incorporação ou crédito a contas 

especiais à época da conclusão da obra e a reclamada alega que a 

incorporação na linha/rede objeto da ação ainda não ocorreu, tendo como 

prazo final futuro – dezembro de 2017. A Lei n. 10.438/2002, que tratou 

também da universalização do uso de energia elétrica, é expressa que no 

“estabelecimento das metas de universalização do uso da energia elétrica, 

a Aneel fixará, para cada concessionária e permissionária de serviço 

público de distribuição de energia elétrica” - art. 14 – e essa foi regulada 

parcialmente pelo Decreto n. 4.873/2003, que instituiou o “Programa 

Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - 'LUZ 

PARA TODOS'”, destinado a propiciar o atendimento em energia elétrica à 

parcela da população do meio rural brasileiro que ainda não possuía 

acesso a esse serviço público. Posteriormente, diante do término do prazo 

original e prorrogações desse anterior por normatização diversa, o 

Decreto n. 7.520/2011 instituiu o Programa Nacional de Universalização do 

Acesso e Uso da Energia Elétrica - “LUZ PARA TODOS”, fazendo-o até o 

ano de 2018, o qual é destinado a propiciar o atendimento em energia 

elétrica à parcela da população do meio rural que não possui acesso a 

esse serviço público – art. 1º, com redação dada pelo Decreto n. 

8.387/2014. A Lei n. 10.848/2004, art. 15, foi expressa sobre a 

incorporação pelas concessionárias de serviços públicos de distribuição, 

a seus patrimônios, das redes particulares de energia elétrica que não 

dispuserem de ato autorizativo do poder concedente até 31 de dezembro 

de 2005 ou, mesmo dispondo, desde que exista interesse das partes em 

que sejam transferidas, conforme disciplina a ser emitida pela ANEEL, 

sendo regulada pelo Decreto n. 5.163/2004, o qual dispôs no sentido de 

que partir de 1º de janeiro de 2006, as redes particulares que não 

dispusessem de ato autorizativo seriam incorporadas ao patrimônio das 

concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, 

conforme as respectivas áreas de concessão, mediante processo formal 

disciplinado pela ANEEL, observadas condições de comprovação pela 

concessionária do cumprimento do disposto no Decreto n. 5.163/2004, art. 

71, § 2o, e avaliação prévia das instalações, para o fim de fixação do 

valor a ser indenizado ao titular da rede particular a ser incorporada, cujas 

redes particulares instaladas exclusivamente em imóveis de seus 

proprietários não seriam objeto de incorporação, salvo, quando houver 

exprimido acordo entre as partes – art. 71 e §§. A ANEEL regulamentou os 

assuntos universalização, eletrificação e incorporação, entre normas 

outras, através da Resolução n. 223/2003, Resolução Normativa n. 

229/2006, Resolução Normativa n. 414/2010 e Resolução Normativa n. 

488/2012. A Resolução Normativa n. 229/2006 estabeleceu as condições 

gerais para a incorporação de redes particulares, conectadas aos 

sistemas elétricos de distribuição, ao Ativo Imobilizado em Serviço das 

concessionárias ou permissionárias do serviço público de distribuição de 

energia elétrica, e deu outras providências, sendo expressa que “A 

incorporação deverá ser efetivada de acordo com os procedimentos 

estabelecidos nesta Resolução e no Manual de Contabilidade do Serviço 

Público de Energia Elétrica, instituído pela Resolução n° 444 de 26 de 

outubro de 2001” - art. 1º, parágrafo único -, reiterando o disposto na Lei 

n. 10.848/2004 e Decreto n. 5.163/2004, de que “As redes particulares 

que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma 

desta Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva 

concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir da efetiva 

incorporação, se responsabilizará pelas despesas de operação e 

manutenção de tais redes” - Resolução Normativa n. 229/2006, art. 3º, 

caput. A incorporação dessas redes particulares ocorre, excetuando-se 

os ramais de entrada das unidades consumidoras, e respeitados os 

respectivos Plano e Programas anuais de incorporação, assim como da 

forma da Resolução Normativa n. 229/2006, art. 9º, que regulamenta, entre 

hipóteses outras, como calcular o valor do ressarcimento ao proprietário 

da rede particular, que não poderá ultrapassar o respectivo orçamento da 

obra à época de sua construção, atualizado ao valor presente por meio do 

IPCA e considerando a depreciação, ou, na impossibilidade de se obter 

esse valor, a concessionária ou permissionária deverá utilizar o custo de 

reposição reconhecido pela ANEEL nos processos de revisão tarifária e a 

sua respectiva depreciação. Ademais, regula as hipóteses que não serão 

objeto de incorporação, entre as quais as redes particulares, em qualquer 

tensão, localizadas integralmente em imóveis, as quais somente deverão 

ser incorporadas quando necessárias para a garantia do atendimento de 

novas ligações, além daquelas redes que a concessionária ou 

permissionária já tiver efetuado derivações para atendimento de outros 

consumidores - Resolução Normativa n. 229/2006, arts. 4º e §§. A parte 

reclamante se limitou em juntar o “projeto de eletrificação” e orçamentos 

atuais de quanto custaria aquela lista de materiais, em que pese aquele 

documento ser do ano de 1997, bem como em alegar que a obra fora nele 
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realizada, contudo nada existe que demonstre o efetivo 

pagamento/custeio dela na época, a avaliação atual das instalações que 

afirma incorporadas e a adversa nega a ocorrência, assim como o fato 

constitutivo de se enquadrar na hipótese legal de obrigatória incorporação 

imediata, ressarcimento e, diante disso, o cálculo na forma da Resolução 

Normativa n. 229/2006, art. 9º, §§. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, 

art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, certifique, bem como 

arquive com as baixas e anotações de estilo. 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 da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  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, 5 de fevereiro de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Numero do Processo: 

8010168-66.2016.8.11.0038 REQUERENTE: OZEAS PEREIRA DE FREITAS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, ajuizada por OZEAS 

PEREIRA DE FREITAS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., nova denominação de CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. – CEMAT, em que requer, entre 

pedidos outros, a condenação da parte reclamada a pagar/ressarcir o 

valor/importe que afirma despendido com a eletrificação de propriedade 

rural – R$ 8.687,32 (oito mil, seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e 

dois centavos), uma vez que proprietário de imóvel rural que não tinha 

energia elétrica quando da aquisição, as buscas da fornecedora 

resultavam na falta de previsão de eletrificação, fê-lo por conta própria no 

ano de 1997 e afirma de gastou o valor/importe pleiteado, bem como 

deveria a obra ter sido custeada pela reclamada, quem estaria obrigada a 

ressarcir por isso. A parte adversa foi citada/intimada e a audiência de 

conciliação realizada sem acordo entre elas. A fornecedora, ora 

reclamada, apresentou contestação/defesa e alegou, no mérito, ser da 

parte reclamante a obrigação de providenciar, por sua conta e risco, a 

construção de ramal particular que interligue o ramal geral de distribuição 

de energia ao local a ser servido com essa, não ter ocorrido a 

incorporação da rede elétrica aos ativos da reclamada, quem somente 

assumiu a responsabilidade pela operação e manutenção, porque esta 

somente ocorreria após autorização de sua parte e o ressarcimento de 

acordo com a previsão de universalização cujo prazo seria até junho de 

2017, não sendo o procedimento automático, assim como não ter a parte 

reclamante comprovado os gastos que objetiva ressarcimento, a qual foi 

impugnada pela parte reclamante, quem reiterou os pedidos. É o 

necessário. Decido. A parte reclamante busca/objetiva entre pedidos 

outros, a condenação da parte reclamada a pagar/ressarcir o 

valor/importe que afirma despendido com a eletrificação de propriedade 

rural, contudo a concessionária de energia elétrica pugna pela 

improcedência, nada alegando em preliminar ou prejudicial de mérito. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. A parte 

autora/reclamante ajuizou ação de conhecimento em que requer a 

condenação da parte adversa a pagar/ressarcir o valor indicado na 

exordial sob a afirmação de que custeou a eletrificação de sua 

propriedade rural, a qual seria de responsabilidade da concessionária de 

energia elétrica, contudo não se desincumbiu quanto ao seu ônus 

probatório do fato constitutivo do direito – CPC, art. 333, II/NCPC, art. 373, 

II. A afirmada eletrificação da propriedade ocorreu em período regulado 

pelo Decreto n. 41.019/51, com previsão normativa de obras custeadas 

por ambos (concessionária e consumidor) - art.138 e art. 140 -, 

exclusivamente pela concessionária - art. 141 -, ou pelo consumidor - art. 

142 -, custeios os quais não eram defesos pelas Constituições Federais, 

inclusive pela CRFB/88, art. 21, XII, “b”, e art. 187, VII. As redações do 

Decreto n. 41.019/51, arts. 138, caput, e 140, caput, dadas pelos Decreto 

n. 83.269/79 e n. 98.335/89, que trata do custeio de ambos, são 

respectivamente expressas de que “O custeio das extensões do sistema 

elétrico necessárias ao atendimento de pedidos de ligação ou mudança de 

tensão de fornecimento é de responsabilidade do concessionário até 

limites por ele calculados, obedecendo às normas baixadas pelo 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica – DNAEE” e “Os 

encargos de responsabilidade do concessionário e do consumidor, 

decorrentes do atendimento de novas ligações, acréscimos ou 

decréscimos de carga, dependentes ou não de obras no sistema elétrico, 

serão definidos em ato do Departamento Nacional de Águas e Energia 

Elétrica – DNAEE”, assim como “A execução das extensões ou obras a 

que se refere o artigo 138 fica condicionada ao recebimento pelo 

concessionário, quando necessárias, de contribuição no valor 

correspondente à diferença entre o custo da extensão ou obra e o limite 

de investimento de responsabilidade do concessionário” e “O atendimento 

de novas ligações, acréscimos ou decréscimos de carga (art. 138) fica 

condicionado ao pagamento, quando for o caso, da participação financeira 

do consumidor”. A responsabilidade exclusiva da concessionária pelo 

custeio estava prevista no Decreto n. 41.019/51, art. 141, com redações 

dadas pelos Decreto n. 83.269/79 e n. 98.335/89, incidência essa que a 

parte reclamante, apesar da obrigação probatória do fato constitutivo do 

direito alegado – CPC, art. 333, II/NCPC, art. 373, II -, não demonstrou ter 

ocorrido, estando a obrigação exclusiva do consumidor no Decreto n. 

41.019/51, art. 142, com redações dadas pelos Decreto n. 83.269/79 e n. 

98.335/89, ente as quais a do custeio das obras realizadas a seu pedido e 

relativas a extensão de linha exclusiva ou de reserva, “incluídas na 

determinação do encargo de responsabilidade do consumidor as parcelas 

relativas ao segmento do sistema que atender a unidade de consumo, bem 

como as referentes à ampliação de capacidade ou reforma de 

subestações, alimentadores e linhas já existentes, quando necessárias ao 

atendimento do pedido” – Decreto n. 41.019/51, art. 142 , I e § 1º -, sendo 

aquela de linha/rede exclusiva a hipótese em que faticamente atende 

apenas a um consumidor, deixando de ser exclusiva somente à medida 

que outros consumidores a ela se conectarem. Ademais, a normatização 

do Decreto n. 41.019/51, art. 141, parágrafo único, e art. 138, § 3º, ambos 

com redação dada pelo Decreto n. 83.269/79, previa que quando se tratar 

de obra na tensão do fornecimento em sistema definido para eletrificação 

rural o custeio das obras relativas a acréscimos de segunda e/ou terceira 

fases em redes ou linhas existentes e a redes ou linhas, em tensão 

inferior a 34,5 kV, que se caracterizem como reforço das existentes ou 

acréscimo de novo circuito, utilizados ou não novas estruturas, seria o de 

responsabilidade do concessionário até limites por ele calculados, 

obedecendo às normas baixadas pelo Departamento Nacional de Águas e 

Energia Elétrica – DNAEE, sendo que na redação dada pelo Decreto n. 

98.335/89, as obras no sistema elétrico que não estejam vinculadas 

diretamente ao atendimento de novas cargas e as necessárias para 

atender aos níveis de continuidade e de qualidade de serviço fixados pelo 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, bem como 

aquelas atribuíveis ao concessionário em conformidade com as 

disposições regulamentares vigentes, aplica-se igualmente aos casos em 

que a execução das obras seja feita concomitantemente com o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102081/3/2018 Página 350 de 477



atendimento de solicitações enquadradas no art. 138, ou seja, “Os 

encargos de responsabilidade do concessionário e do consumidor, 

decorrentes do atendimento de novas ligações, acréscimos ou 

decréscimos de carga, dependentes ou não de obras no sistema elétrico, 

serão definidos em ato do Departamento Nacional de Águas e Energia 

Elétrica – DNAEE”. Ausente a comprovação efetiva de que a 

extensão/ampliação da rede elétrica deveria ter sido exclusivamente 

custeada pela concessionária reclamada ou por ambos na época, arcando 

indevidamente a parte reclamante com a parcela que seria da parte 

adversa, inclusive indicando expressamente qual seria esse valor, diante 

da necessidade de pedido e sentença líquidos nas ações em curso 

perante o Juizado Especial Cível – Lei n. 9.099/1995, art. 38, parágrafo 

único, e art. 52, I. Pelo contrário, aparentemente a rede/linha de 

eletrificação rural objeto da ação seria exclusiva e feita para atender a 

parte reclamante, cuja previsão legal quando da alegada realização da 

obra era de custeio por si – Decreto n. 41.019/51, art. 142, I e § 1º. O STJ 

já decidiu, in verbis: “FINANCIAMENTO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO 

RURAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

ART. 543-C DO CPC. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE 

ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO 

DE RESTITUIÇÃO. DESCABIMENTO. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1. A 

participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede 

elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 

41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas 

pela concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos 

(art.138 e art. 140). 2. Em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o 

consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não 

tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter 

adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de 

responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja 

responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141). Leva-se em 

consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que definia 

os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, 

relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na 

natureza de cada obra. 3. À míngua de comprovação de que os valores 

cuja restituição se pleiteia eram de responsabilidade da concessionária, 

não sendo o caso de inversão do ônus da prova e não existindo previsão 

contratual para o reembolso, o pedido de devolução deve ser julgado 

improcedente. 4. No caso concreto, os autores não demonstraram que os 

valores da obra cuja restituição se pleiteia deviam ter sido suportados pela 

concessionária do serviço. Os recorrentes pagaram 50% da obra de 

extensão de rede elétrica, sem que lhes tenha sido reconhecido direito à 

restituição dos valores, tudo com base no contrato, pactuação essa que, 

ipso factum, não é ilegal, tendo em vista a previsão normativa de obra para 

cujo custeio deviam se comprometer, conjuntamente, consumidor e 

concessionária (arts. 138 e 140 do Decreto n. 41.019/57). 5. Recurso 

especial não provido”. (REsp 1243646/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 16/04/2013) A 

2a Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, nesse recurso 

repetitivo, que concessionária de energia elétrica estaria livre de restituir 

os valores pagos pelos consumidores em construção de extensão da 

rede de energia porque prevista a participação da sociedade no 

incremento das redes de fornecimento de luz nas áreas rurais. A exceção 

a isso ocorreria quando comprovado que os valores eram de 

responsabilidade da concessionária/permissionária, ou seja, as ressalvas 

resultariam dos casos em que o consumidor adiantou parcela que cabia à 

concessionária ou custeou obra cuja responsabilidade era exclusiva da 

concessionária, sendo ônus daquele a prova disso, porque não seria o 

caso de inversão do ônus da prova. O TJMT, especificamente pela 

Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, igualmente 

decidiu, in verbis: “RECLAMAÇÃO - RECURSO INOMINADO JULGADO 

PELA TURMA RECURSAL – PROGRAMA "LUZ NO CAMPO" - 

IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS - 

PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR - PREVISÃO LEGAL - ORIENTAÇÃO 

SEDIMENTADA EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - 

RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. A Corte Superior ao julgar o REsp 

1243646/PR, recurso representativo de controvérsia, assentou que em 

contratos firmados para o costeio de construção de rede elétrica regidos 

pelo Decreto nº. 41.019/57, não há direito à restituição dos valores 

despendidos, salvo se o consumidor tiver adiantado parcela de 

responsabilidade da concessionária ou ter custeado obra de 

responsabilidade exclusiva da concessionária. O contrato formalizado 

entre as partes se refere ao programa "Luz no Campo", no qual há 

previsão expressa de participação do consumidor na consecução dos 

serviços e não estabelece qualquer possibilidade de restituição dos 

valores despendidos”. (Rcl 115169/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/05/2017, Publicado no 

DJE 12/05/2017) A parte reclamante não conseguiu demonstrar que o 

caso dos autos se enquadra nas hipóteses em que o Decreto n. 41.019/51 

atribuía a responsabilidade à reclamada ou ambos, indicando a omissa 

participação da concessionária reclamada sobre esta, e a incorporação 

aos bens e instalações da concessionária quando concluídas, igualmente, 

foi regulamentada no Decreto n. 41.019/51, art. 143, com redações dadas 

pelos Decreto n. 83.269/79 e n. 98.335/89, prevendo respectivamente que 

“As obras construídas com auxílio dos consumidores, nos termos dos 

artigos 140 e 142, devem ser incorporadas aos bens e instalações do 

concessionário quando concluídas, creditando-se a contas especiais as 

importâncias dos auxílios, conforme legislação em vigor” e “As obras 

construídas com a participação financeira dos consumidores (arts. 140 e 

142) serão incorporadas aos bens e instalações do concessionário 

quando concluídas, creditando-se a contas especiais as importâncias 

relativas às participações dos consumidores, conforme legislação em 

vigor”. Inexiste informação dessa incorporação ou crédito a contas 

especiais à época da conclusão da obra e a reclamada alega que a 

incorporação na linha/rede objeto da ação ainda não ocorreu, tendo como 

prazo final futuro – dezembro de 2017. A Lei n. 10.438/2002, que tratou 

também da universalização do uso de energia elétrica, é expressa que no 

“estabelecimento das metas de universalização do uso da energia elétrica, 

a Aneel fixará, para cada concessionária e permissionária de serviço 

público de distribuição de energia elétrica” - art. 14 – e essa foi regulada 

parcialmente pelo Decreto n. 4.873/2003, que instituiou o “Programa 

Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - 'LUZ 

PARA TODOS'”, destinado a propiciar o atendimento em energia elétrica à 

parcela da população do meio rural brasileiro que ainda não possuía 

acesso a esse serviço público. Posteriormente, diante do término do prazo 

original e prorrogações desse anterior por normatização diversa, o 

Decreto n. 7.520/2011 instituiu o Programa Nacional de Universalização do 

Acesso e Uso da Energia Elétrica - “LUZ PARA TODOS”, fazendo-o até o 

ano de 2018, o qual é destinado a propiciar o atendimento em energia 

elétrica à parcela da população do meio rural que não possui acesso a 

esse serviço público – art. 1º, com redação dada pelo Decreto n. 

8.387/2014. A Lei n. 10.848/2004, art. 15, foi expressa sobre a 

incorporação pelas concessionárias de serviços públicos de distribuição, 

a seus patrimônios, das redes particulares de energia elétrica que não 

dispuserem de ato autorizativo do poder concedente até 31 de dezembro 

de 2005 ou, mesmo dispondo, desde que exista interesse das partes em 

que sejam transferidas, conforme disciplina a ser emitida pela ANEEL, 

sendo regulada pelo Decreto n. 5.163/2004, o qual dispôs no sentido de 

que partir de 1º de janeiro de 2006, as redes particulares que não 

dispusessem de ato autorizativo seriam incorporadas ao patrimônio das 

concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, 

conforme as respectivas áreas de concessão, mediante processo formal 

disciplinado pela ANEEL, observadas condições de comprovação pela 

concessionária do cumprimento do disposto no Decreto n. 5.163/2004, art. 

71, § 2o, e avaliação prévia das instalações, para o fim de fixação do 

valor a ser indenizado ao titular da rede particular a ser incorporada, cujas 

redes particulares instaladas exclusivamente em imóveis de seus 

proprietários não seriam objeto de incorporação, salvo, quando houver 

exprimido acordo entre as partes – art. 71 e §§. A ANEEL regulamentou os 

assuntos universalização, eletrificação e incorporação, entre normas 

outras, através da Resolução n. 223/2003, Resolução Normativa n. 

229/2006, Resolução Normativa n. 414/2010 e Resolução Normativa n. 

488/2012. A Resolução Normativa n. 229/2006 estabeleceu as condições 

gerais para a incorporação de redes particulares, conectadas aos 

sistemas elétricos de distribuição, ao Ativo Imobilizado em Serviço das 

concessionárias ou permissionárias do serviço público de distribuição de 

energia elétrica, e deu outras providências, sendo expressa que “A 

incorporação deverá ser efetivada de acordo com os procedimentos 

estabelecidos nesta Resolução e no Manual de Contabilidade do Serviço 

Público de Energia Elétrica, instituído pela Resolução n° 444 de 26 de 

outubro de 2001” - art. 1º, parágrafo único -, reiterando o disposto na Lei 

n. 10.848/2004 e Decreto n. 5.163/2004, de que “As redes particulares 
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que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma 

desta Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva 

concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir da efetiva 

incorporação, se responsabilizará pelas despesas de operação e 

manutenção de tais redes” - Resolução Normativa n. 229/2006, art. 3º, 

caput. A incorporação dessas redes particulares ocorre, excetuando-se 

os ramais de entrada das unidades consumidoras, e respeitados os 

respectivos Plano e Programas anuais de incorporação, assim como da 

forma da Resolução Normativa n. 229/2006, art. 9º, que regulamenta, entre 

hipóteses outras, como calcular o valor do ressarcimento ao proprietário 

da rede particular, que não poderá ultrapassar o respectivo orçamento da 

obra à época de sua construção, atualizado ao valor presente por meio do 

IPCA e considerando a depreciação, ou, na impossibilidade de se obter 

esse valor, a concessionária ou permissionária deverá utilizar o custo de 

reposição reconhecido pela ANEEL nos processos de revisão tarifária e a 

sua respectiva depreciação. Ademais, regula as hipóteses que não serão 

objeto de incorporação, entre as quais as redes particulares, em qualquer 

tensão, localizadas integralmente em imóveis, as quais somente deverão 

ser incorporadas quando necessárias para a garantia do atendimento de 

novas ligações, além daquelas redes que a concessionária ou 

permissionária já tiver efetuado derivações para atendimento de outros 

consumidores - Resolução Normativa n. 229/2006, arts. 4º e §§. A parte 

reclamante se limitou em juntar o “projeto de eletrificação” e orçamentos 

atuais de quanto custaria aquela lista de materiais, em que pese aquele 

documento ser do ano de 1997, bem como em alegar que a obra fora nele 

realizada, contudo nada existe que demonstre o efetivo 

pagamento/custeio dela na época, a avaliação atual das instalações que 

afirma incorporadas e a adversa nega a ocorrência, assim como o fato 

constitutivo de se enquadrar na hipótese legal de obrigatória incorporação 

imediata, ressarcimento e, diante disso, o cálculo na forma da Resolução 

Normativa n. 229/2006, art. 9º, §§. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, 

art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, certifique, bem como 

arquive com as baixas e anotações de estilo. 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 da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  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, 5 de fevereiro de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Numero do Processo: 

8010168-66.2016.8.11.0038 REQUERENTE: OZEAS PEREIRA DE FREITAS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, ajuizada por OZEAS 

PEREIRA DE FREITAS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., nova denominação de CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. – CEMAT, em que requer, entre 

pedidos outros, a condenação da parte reclamada a pagar/ressarcir o 

valor/importe que afirma despendido com a eletrificação de propriedade 

rural – R$ 8.687,32 (oito mil, seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e 

dois centavos), uma vez que proprietário de imóvel rural que não tinha 

energia elétrica quando da aquisição, as buscas da fornecedora 

resultavam na falta de previsão de eletrificação, fê-lo por conta própria no 

ano de 1997 e afirma de gastou o valor/importe pleiteado, bem como 

deveria a obra ter sido custeada pela reclamada, quem estaria obrigada a 

ressarcir por isso. A parte adversa foi citada/intimada e a audiência de 

conciliação realizada sem acordo entre elas. A fornecedora, ora 

reclamada, apresentou contestação/defesa e alegou, no mérito, ser da 

parte reclamante a obrigação de providenciar, por sua conta e risco, a 

construção de ramal particular que interligue o ramal geral de distribuição 

de energia ao local a ser servido com essa, não ter ocorrido a 

incorporação da rede elétrica aos ativos da reclamada, quem somente 

assumiu a responsabilidade pela operação e manutenção, porque esta 

somente ocorreria após autorização de sua parte e o ressarcimento de 

acordo com a previsão de universalização cujo prazo seria até junho de 

2017, não sendo o procedimento automático, assim como não ter a parte 

reclamante comprovado os gastos que objetiva ressarcimento, a qual foi 

impugnada pela parte reclamante, quem reiterou os pedidos. É o 

necessário. Decido. A parte reclamante busca/objetiva entre pedidos 

outros, a condenação da parte reclamada a pagar/ressarcir o 

valor/importe que afirma despendido com a eletrificação de propriedade 

rural, contudo a concessionária de energia elétrica pugna pela 

improcedência, nada alegando em preliminar ou prejudicial de mérito. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. A parte 

autora/reclamante ajuizou ação de conhecimento em que requer a 

condenação da parte adversa a pagar/ressarcir o valor indicado na 

exordial sob a afirmação de que custeou a eletrificação de sua 

propriedade rural, a qual seria de responsabilidade da concessionária de 

energia elétrica, contudo não se desincumbiu quanto ao seu ônus 

probatório do fato constitutivo do direito – CPC, art. 333, II/NCPC, art. 373, 

II. A afirmada eletrificação da propriedade ocorreu em período regulado 

pelo Decreto n. 41.019/51, com previsão normativa de obras custeadas 

por ambos (concessionária e consumidor) - art.138 e art. 140 -, 

exclusivamente pela concessionária - art. 141 -, ou pelo consumidor - art. 

142 -, custeios os quais não eram defesos pelas Constituições Federais, 

inclusive pela CRFB/88, art. 21, XII, “b”, e art. 187, VII. As redações do 

Decreto n. 41.019/51, arts. 138, caput, e 140, caput, dadas pelos Decreto 

n. 83.269/79 e n. 98.335/89, que trata do custeio de ambos, são 

respectivamente expressas de que “O custeio das extensões do sistema 

elétrico necessárias ao atendimento de pedidos de ligação ou mudança de 

tensão de fornecimento é de responsabilidade do concessionário até 

limites por ele calculados, obedecendo às normas baixadas pelo 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica – DNAEE” e “Os 

encargos de responsabilidade do concessionário e do consumidor, 

decorrentes do atendimento de novas ligações, acréscimos ou 

decréscimos de carga, dependentes ou não de obras no sistema elétrico, 

serão definidos em ato do Departamento Nacional de Águas e Energia 

Elétrica – DNAEE”, assim como “A execução das extensões ou obras a 

que se refere o artigo 138 fica condicionada ao recebimento pelo 

concessionário, quando necessárias, de contribuição no valor 

correspondente à diferença entre o custo da extensão ou obra e o limite 

de investimento de responsabilidade do concessionário” e “O atendimento 

de novas ligações, acréscimos ou decréscimos de carga (art. 138) fica 

condicionado ao pagamento, quando for o caso, da participação financeira 

do consumidor”. A responsabilidade exclusiva da concessionária pelo 

custeio estava prevista no Decreto n. 41.019/51, art. 141, com redações 

dadas pelos Decreto n. 83.269/79 e n. 98.335/89, incidência essa que a 

parte reclamante, apesar da obrigação probatória do fato constitutivo do 

direito alegado – CPC, art. 333, II/NCPC, art. 373, II -, não demonstrou ter 

ocorrido, estando a obrigação exclusiva do consumidor no Decreto n. 

41.019/51, art. 142, com redações dadas pelos Decreto n. 83.269/79 e n. 

98.335/89, ente as quais a do custeio das obras realizadas a seu pedido e 

relativas a extensão de linha exclusiva ou de reserva, “incluídas na 
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determinação do encargo de responsabilidade do consumidor as parcelas 

relativas ao segmento do sistema que atender a unidade de consumo, bem 

como as referentes à ampliação de capacidade ou reforma de 

subestações, alimentadores e linhas já existentes, quando necessárias ao 

atendimento do pedido” – Decreto n. 41.019/51, art. 142 , I e § 1º -, sendo 

aquela de linha/rede exclusiva a hipótese em que faticamente atende 

apenas a um consumidor, deixando de ser exclusiva somente à medida 

que outros consumidores a ela se conectarem. Ademais, a normatização 

do Decreto n. 41.019/51, art. 141, parágrafo único, e art. 138, § 3º, ambos 

com redação dada pelo Decreto n. 83.269/79, previa que quando se tratar 

de obra na tensão do fornecimento em sistema definido para eletrificação 

rural o custeio das obras relativas a acréscimos de segunda e/ou terceira 

fases em redes ou linhas existentes e a redes ou linhas, em tensão 

inferior a 34,5 kV, que se caracterizem como reforço das existentes ou 

acréscimo de novo circuito, utilizados ou não novas estruturas, seria o de 

responsabilidade do concessionário até limites por ele calculados, 

obedecendo às normas baixadas pelo Departamento Nacional de Águas e 

Energia Elétrica – DNAEE, sendo que na redação dada pelo Decreto n. 

98.335/89, as obras no sistema elétrico que não estejam vinculadas 

diretamente ao atendimento de novas cargas e as necessárias para 

atender aos níveis de continuidade e de qualidade de serviço fixados pelo 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, bem como 

aquelas atribuíveis ao concessionário em conformidade com as 

disposições regulamentares vigentes, aplica-se igualmente aos casos em 

que a execução das obras seja feita concomitantemente com o 

atendimento de solicitações enquadradas no art. 138, ou seja, “Os 

encargos de responsabilidade do concessionário e do consumidor, 

decorrentes do atendimento de novas ligações, acréscimos ou 

decréscimos de carga, dependentes ou não de obras no sistema elétrico, 

serão definidos em ato do Departamento Nacional de Águas e Energia 

Elétrica – DNAEE”. Ausente a comprovação efetiva de que a 

extensão/ampliação da rede elétrica deveria ter sido exclusivamente 

custeada pela concessionária reclamada ou por ambos na época, arcando 

indevidamente a parte reclamante com a parcela que seria da parte 

adversa, inclusive indicando expressamente qual seria esse valor, diante 

da necessidade de pedido e sentença líquidos nas ações em curso 

perante o Juizado Especial Cível – Lei n. 9.099/1995, art. 38, parágrafo 

único, e art. 52, I. Pelo contrário, aparentemente a rede/linha de 

eletrificação rural objeto da ação seria exclusiva e feita para atender a 

parte reclamante, cuja previsão legal quando da alegada realização da 

obra era de custeio por si – Decreto n. 41.019/51, art. 142, I e § 1º. O STJ 

já decidiu, in verbis: “FINANCIAMENTO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO 

RURAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

ART. 543-C DO CPC. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE 

ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO 

DE RESTITUIÇÃO. DESCABIMENTO. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1. A 

participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede 

elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 

41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas 

pela concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos 

(art.138 e art. 140). 2. Em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o 

consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não 

tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter 

adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de 

responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja 

responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141). Leva-se em 

consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que definia 

os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, 

relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na 

natureza de cada obra. 3. À míngua de comprovação de que os valores 

cuja restituição se pleiteia eram de responsabilidade da concessionária, 

não sendo o caso de inversão do ônus da prova e não existindo previsão 

contratual para o reembolso, o pedido de devolução deve ser julgado 

improcedente. 4. No caso concreto, os autores não demonstraram que os 

valores da obra cuja restituição se pleiteia deviam ter sido suportados pela 

concessionária do serviço. Os recorrentes pagaram 50% da obra de 

extensão de rede elétrica, sem que lhes tenha sido reconhecido direito à 

restituição dos valores, tudo com base no contrato, pactuação essa que, 

ipso factum, não é ilegal, tendo em vista a previsão normativa de obra para 

cujo custeio deviam se comprometer, conjuntamente, consumidor e 

concessionária (arts. 138 e 140 do Decreto n. 41.019/57). 5. Recurso 

especial não provido”. (REsp 1243646/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 16/04/2013) A 

2a Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, nesse recurso 

repetitivo, que concessionária de energia elétrica estaria livre de restituir 

os valores pagos pelos consumidores em construção de extensão da 

rede de energia porque prevista a participação da sociedade no 

incremento das redes de fornecimento de luz nas áreas rurais. A exceção 

a isso ocorreria quando comprovado que os valores eram de 

responsabilidade da concessionária/permissionária, ou seja, as ressalvas 

resultariam dos casos em que o consumidor adiantou parcela que cabia à 

concessionária ou custeou obra cuja responsabilidade era exclusiva da 

concessionária, sendo ônus daquele a prova disso, porque não seria o 

caso de inversão do ônus da prova. O TJMT, especificamente pela 

Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, igualmente 

decidiu, in verbis: “RECLAMAÇÃO - RECURSO INOMINADO JULGADO 

PELA TURMA RECURSAL – PROGRAMA "LUZ NO CAMPO" - 

IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS - 

PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR - PREVISÃO LEGAL - ORIENTAÇÃO 

SEDIMENTADA EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - 

RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. A Corte Superior ao julgar o REsp 

1243646/PR, recurso representativo de controvérsia, assentou que em 

contratos firmados para o costeio de construção de rede elétrica regidos 

pelo Decreto nº. 41.019/57, não há direito à restituição dos valores 

despendidos, salvo se o consumidor tiver adiantado parcela de 

responsabilidade da concessionária ou ter custeado obra de 

responsabilidade exclusiva da concessionária. O contrato formalizado 

entre as partes se refere ao programa "Luz no Campo", no qual há 

previsão expressa de participação do consumidor na consecução dos 

serviços e não estabelece qualquer possibilidade de restituição dos 

valores despendidos”. (Rcl 115169/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/05/2017, Publicado no 

DJE 12/05/2017) A parte reclamante não conseguiu demonstrar que o 

caso dos autos se enquadra nas hipóteses em que o Decreto n. 41.019/51 

atribuía a responsabilidade à reclamada ou ambos, indicando a omissa 

participação da concessionária reclamada sobre esta, e a incorporação 

aos bens e instalações da concessionária quando concluídas, igualmente, 

foi regulamentada no Decreto n. 41.019/51, art. 143, com redações dadas 

pelos Decreto n. 83.269/79 e n. 98.335/89, prevendo respectivamente que 

“As obras construídas com auxílio dos consumidores, nos termos dos 

artigos 140 e 142, devem ser incorporadas aos bens e instalações do 

concessionário quando concluídas, creditando-se a contas especiais as 

importâncias dos auxílios, conforme legislação em vigor” e “As obras 

construídas com a participação financeira dos consumidores (arts. 140 e 

142) serão incorporadas aos bens e instalações do concessionário 

quando concluídas, creditando-se a contas especiais as importâncias 

relativas às participações dos consumidores, conforme legislação em 

vigor”. Inexiste informação dessa incorporação ou crédito a contas 

especiais à época da conclusão da obra e a reclamada alega que a 

incorporação na linha/rede objeto da ação ainda não ocorreu, tendo como 

prazo final futuro – dezembro de 2017. A Lei n. 10.438/2002, que tratou 

também da universalização do uso de energia elétrica, é expressa que no 

“estabelecimento das metas de universalização do uso da energia elétrica, 

a Aneel fixará, para cada concessionária e permissionária de serviço 

público de distribuição de energia elétrica” - art. 14 – e essa foi regulada 

parcialmente pelo Decreto n. 4.873/2003, que instituiou o “Programa 

Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - 'LUZ 

PARA TODOS'”, destinado a propiciar o atendimento em energia elétrica à 

parcela da população do meio rural brasileiro que ainda não possuía 

acesso a esse serviço público. Posteriormente, diante do término do prazo 

original e prorrogações desse anterior por normatização diversa, o 

Decreto n. 7.520/2011 instituiu o Programa Nacional de Universalização do 

Acesso e Uso da Energia Elétrica - “LUZ PARA TODOS”, fazendo-o até o 

ano de 2018, o qual é destinado a propiciar o atendimento em energia 

elétrica à parcela da população do meio rural que não possui acesso a 

esse serviço público – art. 1º, com redação dada pelo Decreto n. 

8.387/2014. A Lei n. 10.848/2004, art. 15, foi expressa sobre a 

incorporação pelas concessionárias de serviços públicos de distribuição, 

a seus patrimônios, das redes particulares de energia elétrica que não 

dispuserem de ato autorizativo do poder concedente até 31 de dezembro 

de 2005 ou, mesmo dispondo, desde que exista interesse das partes em 

que sejam transferidas, conforme disciplina a ser emitida pela ANEEL, 
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sendo regulada pelo Decreto n. 5.163/2004, o qual dispôs no sentido de 

que partir de 1º de janeiro de 2006, as redes particulares que não 

dispusessem de ato autorizativo seriam incorporadas ao patrimônio das 

concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, 

conforme as respectivas áreas de concessão, mediante processo formal 

disciplinado pela ANEEL, observadas condições de comprovação pela 

concessionária do cumprimento do disposto no Decreto n. 5.163/2004, art. 

71, § 2o, e avaliação prévia das instalações, para o fim de fixação do 

valor a ser indenizado ao titular da rede particular a ser incorporada, cujas 

redes particulares instaladas exclusivamente em imóveis de seus 

proprietários não seriam objeto de incorporação, salvo, quando houver 

exprimido acordo entre as partes – art. 71 e §§. A ANEEL regulamentou os 

assuntos universalização, eletrificação e incorporação, entre normas 

outras, através da Resolução n. 223/2003, Resolução Normativa n. 

229/2006, Resolução Normativa n. 414/2010 e Resolução Normativa n. 

488/2012. A Resolução Normativa n. 229/2006 estabeleceu as condições 

gerais para a incorporação de redes particulares, conectadas aos 

sistemas elétricos de distribuição, ao Ativo Imobilizado em Serviço das 

concessionárias ou permissionárias do serviço público de distribuição de 

energia elétrica, e deu outras providências, sendo expressa que “A 

incorporação deverá ser efetivada de acordo com os procedimentos 

estabelecidos nesta Resolução e no Manual de Contabilidade do Serviço 

Público de Energia Elétrica, instituído pela Resolução n° 444 de 26 de 

outubro de 2001” - art. 1º, parágrafo único -, reiterando o disposto na Lei 

n. 10.848/2004 e Decreto n. 5.163/2004, de que “As redes particulares 

que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma 

desta Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva 

concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir da efetiva 

incorporação, se responsabilizará pelas despesas de operação e 

manutenção de tais redes” - Resolução Normativa n. 229/2006, art. 3º, 

caput. A incorporação dessas redes particulares ocorre, excetuando-se 

os ramais de entrada das unidades consumidoras, e respeitados os 

respectivos Plano e Programas anuais de incorporação, assim como da 

forma da Resolução Normativa n. 229/2006, art. 9º, que regulamenta, entre 

hipóteses outras, como calcular o valor do ressarcimento ao proprietário 

da rede particular, que não poderá ultrapassar o respectivo orçamento da 

obra à época de sua construção, atualizado ao valor presente por meio do 

IPCA e considerando a depreciação, ou, na impossibilidade de se obter 

esse valor, a concessionária ou permissionária deverá utilizar o custo de 

reposição reconhecido pela ANEEL nos processos de revisão tarifária e a 

sua respectiva depreciação. Ademais, regula as hipóteses que não serão 

objeto de incorporação, entre as quais as redes particulares, em qualquer 

tensão, localizadas integralmente em imóveis, as quais somente deverão 

ser incorporadas quando necessárias para a garantia do atendimento de 

novas ligações, além daquelas redes que a concessionária ou 

permissionária já tiver efetuado derivações para atendimento de outros 

consumidores - Resolução Normativa n. 229/2006, arts. 4º e §§. A parte 

reclamante se limitou em juntar o “projeto de eletrificação” e orçamentos 

atuais de quanto custaria aquela lista de materiais, em que pese aquele 

documento ser do ano de 1997, bem como em alegar que a obra fora nele 

realizada, contudo nada existe que demonstre o efetivo 

pagamento/custeio dela na época, a avaliação atual das instalações que 

afirma incorporadas e a adversa nega a ocorrência, assim como o fato 

constitutivo de se enquadrar na hipótese legal de obrigatória incorporação 

imediata, ressarcimento e, diante disso, o cálculo na forma da Resolução 

Normativa n. 229/2006, art. 9º, §§. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, 

art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, certifique, bem como 

arquive com as baixas e anotações de estilo. 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 da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  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, 5 de fevereiro de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010330-61.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI FERREIRA FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010330-61.2016.8.11.0038 REQUERENTE: CLAUDINEI FERREIRA 

FLORES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A Projeto de Sentença 

Vistos. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. 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 c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Fundamento e Decido. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA COM PEDIDO ACAUTELATÓRIO DE EXCLUSÃO DO NOME DO 

SERASA C.C DANOS MORAIS, movida por CLAUDINEI FERREIRA FLORES 

em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. Nesse quadrante processual, e 

à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da 

demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a 

lide. Pelo que se extrai da inicial, e dos documentos que acompanham, 

verifico que a parte reclamante teve seu nome inscrito nos órgãos 

restritivos de crédito, por um débito decorrente de linha telefônica não 

contratada. Sustenta a parte autora que mesmo sem qualquer contratação 

ou solicitação, em dezembro 2016, ao tentar realizar compras pelo 

crediário foi informado que haviam restrições em seu nome, junto ao SPC, 

referente a uma linha pós paga nunca contratada pelo autor. Aduz que 

somente possuí junto a requerida um chip pré pago, não tendo solicitado 

qualquer linha pós paga, bem como desconhece o endereço constante na 

referida fatura, posto que nunca residiu na cidade de Cuiabá, morando e 

trabalhando na Fazenda Chaparral, próximo a Lambari D’ Oeste-MT, desde 

o ano de 2008. Trouxe prova de suas alegações. Liminar deferida 

determinando a exclusão do nome da parte autora dos órgãos restritivos 

de crédito. Por outro lado, na peça contestatória, a parte ré defende que 

não houve qualquer conduta irregular praticada, inexistindo 

responsabilidade reparatória, pois, a referida cobrança é oriunda do 

inadimplemento contratual, regularmente, aderido pela parte autora, isto é, 

existe um contrato inadimplido, ensejador da restrição declinada na inicial. 

Argumenta que não há comprovação dos supostos danos morais sofridos 

pela parte autora e que os fatos não passaram de mero aborrecimento. 

Após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Apesar das 

argumentações trazidas pela parte promovida 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, pautando-se apenas em 

alegações, sem sequer trazer as cópias de seu sistema, conforme 

alegado na contestação. Restando caracterizada a falha e a abusividade 

na prestação de seus serviços. Assim, não comprovada à existência de 

contrato, legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito 

oriundo da negativação indevida, e a reparação pelos danos suportados é 

medida que se impõe. No tocante aos 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 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. O contexto retratado nos autos indica postura da ré suficiente para 
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gerar ofensa à honra. Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou 

os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua 

dignidade. Via de consequência procede à pretensão de condenação da 

parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais à parte 

autora, ao passo que inseriu indevidamente o seu nome nos órgãos 

restritivos que inviabilizou o seu acesso ao crédito no comercio local, 

caracterizando o dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a 

prova da sua ocorrência. Destaco que a sistemática da responsabilidade 

civil, nas relações de consumo é a de que responde o fornecedor de 

produtos e/ou de serviços independentemente da verificação de culpa, 

pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de fatos do 

produto e/ou do serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas 

na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal 

responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do risco do 

empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE 

IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS 

PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. 

RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, 

Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. Responsabilidade 

pelo fato do serviço. Acidente de consumo. Não demonstração, pela 

ofensora, de "culpa exclusiva do consumidor" (CDC, art. 14, § 3º, I). 

Ocorrência de fortuito interno, incapaz de afastar a imputação. Teoria do 

risco profissional (risco-proveito), inerente à atividade econômica 

(lucrativa) exercida. APELAÇÃO DESPROVIDA NESSE PONTO. DANO 

MORAL. CARACTERIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. VIOLAÇÃO DE 

DIREITO DA PERSONALIDADE. Lesão à honra objetiva da apelada-autora. 

APELAÇÃO DESPROVIDA NESSE PONTO. COMPENSAÇÃO DE R$ 

20.000,00 FIXADA NA ORIGEM. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO 

PARA R$ 8.000,00. Adequação às peculiaridades do caso concreto, aos 

princípios da proporcionalidade-razoabilidade e da moderação, e às 

finalidades compensatória e pedagógica da reparação. APELAÇÃO 

PROVIDA NESSE PONTO.(TJ-SP - APL: 01310483020108260100 SP 

0131048-30.2010.8.26.0100, Relator: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 

09/03/2015, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

12/03/2015). De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo 

de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 

5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 

186 do CC. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se 

orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização 

de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as 

condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, 

I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados para: - TORNAR DEFINITIVA/CONFIRMAR a decisão de 

TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA, proferida em 

exame sumário, (7464281) - DECLARAR a inexistência de relação jurídica 

entre as partes oriunda do contrato nº0264458896, bem como 

DETERMINAR que providencie o cancelamento dos débitos da parte autora 

com a parte ré referente à dívida em litígio; - CONDENAR a parte Ré a 

COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 

7.000,00 (sete 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. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  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, 5 de fevereiro de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010330-61.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI FERREIRA FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010330-61.2016.8.11.0038 REQUERENTE: CLAUDINEI FERREIRA 

FLORES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A Projeto de Sentença 

Vistos. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. 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 c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Fundamento e Decido. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA COM PEDIDO ACAUTELATÓRIO DE EXCLUSÃO DO NOME DO 

SERASA C.C DANOS MORAIS, movida por CLAUDINEI FERREIRA FLORES 

em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. Nesse quadrante processual, e 

à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da 

demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a 

lide. Pelo que se extrai da inicial, e dos documentos que acompanham, 

verifico que a parte reclamante teve seu nome inscrito nos órgãos 

restritivos de crédito, por um débito decorrente de linha telefônica não 

contratada. Sustenta a parte autora que mesmo sem qualquer contratação 

ou solicitação, em dezembro 2016, ao tentar realizar compras pelo 

crediário foi informado que haviam restrições em seu nome, junto ao SPC, 

referente a uma linha pós paga nunca contratada pelo autor. Aduz que 

somente possuí junto a requerida um chip pré pago, não tendo solicitado 

qualquer linha pós paga, bem como desconhece o endereço constante na 

referida fatura, posto que nunca residiu na cidade de Cuiabá, morando e 

trabalhando na Fazenda Chaparral, próximo a Lambari D’ Oeste-MT, desde 

o ano de 2008. Trouxe prova de suas alegações. Liminar deferida 

determinando a exclusão do nome da parte autora dos órgãos restritivos 

de crédito. Por outro lado, na peça contestatória, a parte ré defende que 

não houve qualquer conduta irregular praticada, inexistindo 

responsabilidade reparatória, pois, a referida cobrança é oriunda do 

inadimplemento contratual, regularmente, aderido pela parte autora, isto é, 

existe um contrato inadimplido, ensejador da restrição declinada na inicial. 

Argumenta que não há comprovação dos supostos danos morais sofridos 
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pela parte autora e que os fatos não passaram de mero aborrecimento. 

Após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Apesar das 

argumentações trazidas pela parte promovida 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, pautando-se apenas em 

alegações, sem sequer trazer as cópias de seu sistema, conforme 

alegado na contestação. Restando caracterizada a falha e a abusividade 

na prestação de seus serviços. Assim, não comprovada à existência de 

contrato, legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito 

oriundo da negativação indevida, e a reparação pelos danos suportados é 

medida que se impõe. No tocante aos 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 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. O contexto retratado nos autos indica postura da ré suficiente para 

gerar ofensa à honra. Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou 

os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua 

dignidade. Via de consequência procede à pretensão de condenação da 

parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais à parte 

autora, ao passo que inseriu indevidamente o seu nome nos órgãos 

restritivos que inviabilizou o seu acesso ao crédito no comercio local, 

caracterizando o dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a 

prova da sua ocorrência. Destaco que a sistemática da responsabilidade 

civil, nas relações de consumo é a de que responde o fornecedor de 

produtos e/ou de serviços independentemente da verificação de culpa, 

pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de fatos do 

produto e/ou do serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas 

na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal 

responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do risco do 

empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE 

IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS 

PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. 

RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, 

Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. Responsabilidade 

pelo fato do serviço. Acidente de consumo. Não demonstração, pela 

ofensora, de "culpa exclusiva do consumidor" (CDC, art. 14, § 3º, I). 

Ocorrência de fortuito interno, incapaz de afastar a imputação. Teoria do 

risco profissional (risco-proveito), inerente à atividade econômica 

(lucrativa) exercida. APELAÇÃO DESPROVIDA NESSE PONTO. DANO 

MORAL. CARACTERIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. VIOLAÇÃO DE 

DIREITO DA PERSONALIDADE. Lesão à honra objetiva da apelada-autora. 

APELAÇÃO DESPROVIDA NESSE PONTO. COMPENSAÇÃO DE R$ 

20.000,00 FIXADA NA ORIGEM. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO 

PARA R$ 8.000,00. Adequação às peculiaridades do caso concreto, aos 

princípios da proporcionalidade-razoabilidade e da moderação, e às 

finalidades compensatória e pedagógica da reparação. APELAÇÃO 

PROVIDA NESSE PONTO.(TJ-SP - APL: 01310483020108260100 SP 

0131048-30.2010.8.26.0100, Relator: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 

09/03/2015, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

12/03/2015). De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo 

de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 

5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 

186 do CC. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se 

orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização 

de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as 

condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, 

I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados para: - TORNAR DEFINITIVA/CONFIRMAR a decisão de 

TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA, proferida em 

exame sumário, (7464281) - DECLARAR a inexistência de relação jurídica 

entre as partes oriunda do contrato nº0264458896, bem como 

DETERMINAR que providencie o cancelamento dos débitos da parte autora 

com a parte ré referente à dívida em litígio; - CONDENAR a parte Ré a 

COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 

7.000,00 (sete 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. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  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, 5 de fevereiro de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010333-16.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA DA CONCEICAO SOARES DURAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010333-16.2016.8.11.0038 REQUERENTE: GERALDA DA CONCEICAO 

SOARES DURAES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C/ DANOS MORAIS – rito da Lei n. 9.099/1995 - ajuizada por GERALDA 

DA CONCEIÇÃO SOARES DURAES em desfavor de TELEFONICA BRASIL 

S/A, em que requer o restabelecimento de sua linha telefônica, cancelada 

indevidamente, bem como indenização por danos morais. É o necessário. 

Decido. Trato de relação de consumo, na qual temos de um lado um 
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consumidor e de outro o fornecedor, uma vez que presentes os requisitos 

subjetivos - consumidor e fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 - e 

objetivos - produto e serviço – §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei. Ausente a 

alegação de preliminares, passo a análise do mérito. A parte reclamante 

busca liminar para restabelecimento de sua linha telefônica, utilizada há 

algum tempo, nº 65 99998-2008, cancelada indevidamente pela requerida. 

Aduz a autora, que teve sua linha telefônica nº 65 99998-2008, cancelada 

na data de 25/08/2015, dias após acordo realizado no processo de nº 

8010146-08.2016.811.0038 JEC/MT, onde foi requerido o cancelamento da 

linha de nº 65 999816-8814, haja vista ser desconhecida pela autora. Fora 

concedido pelo magistrado a invenção do ônus da prova e liminar de 

restabelecimento da linha. Em sede de contestação a reclamada, alega 

ausência de culpa, não havendo que se falar em danos morais e materiais, 

e ainda requer condenação da autora em litigância de má fé. 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. Verifica-se que pela segunda vez 

a consumidora/autora se vê prejudicada pela requerida, vejamos: A autora 

necessitou ajuizar ação JEC/MT nº 8010146-08.2016.811.0038, para ver 

cancelada a linha de nº 65 999816-8814, desconhecida pela autora, onde 

fora realizado acordo em audiência de conciliação. Após a requerida 

cancelou todo e qualquer contrato que existia em nome da autora, não se 

atentando ao objeto da ação que fora realizado acordo entre as partes. 

Verifica-se que, apesar da requerida alegar que cancelou os contratos 

que haviam em nome da autora para não incorrer em multa, “conforme 

acordo”, está agiu em erro, posto que a linha objeto de lide e acordo era 

apenas a de nº 65 999816-8814, não devendo a reclamada cancelar 

todas as linhas que constavam no nome da autora. Ora, não é a primeira 

vez que a má prestação dos serviços da requerida prejudica a autora, 

gerando despesas, desgostos, necessitando recorrer ao Judiciário. A 

empresa de telefonia não apresentou provas inconcussas acerca da 

legitimidade do cancelamento, não comprou que existiam débitos, ou até 

mesmo requerimento do consumidor para cancelamento da linha. Logo, 

evidenciada a falha na prestação do serviço em razão da conduta da 

reclamada de cancelar indevidamente o serviço de telefonia móvel 

prestado à reclamante, deve tal situação ser indenizada como dano moral. 

Nesse sentido: (...) Comprovada a falha do serviço prestado pela 

recorrente, a qual bloqueou a linha de telefone celular da empresa 

consumidora que contava com o serviço de telefonia móvel para o 

exercício de suas atividades, mostra-se correta a sentença que a 

condenou ao pagamento de dano moral, o qual, na espécie, não necessita 

da prova, em razão do seu caráter in re ipsa. (...). (TJMT - 3ª Turma 

Recursal. Recurso Cível Inominado 1416/2011. Rel. José Zuquim Nogueira. 

DJ 27/06/2011). A responsabilidade preconizada pelo Código do 

Consumidor é objetiva, não havendo que se questionar a ilicitude do ato 

praticado ou aferição de dolo ou culpa, basta que o defeito na prestação 

dos serviços tenha acarretado algum dano ao consumidor, que exsurge o 

dever de indenizar inerente do risco da atividade.(...) (TJMT - 3ª Turma 

Recursal. Recurso Inominado 1321/2009. Rel. Maria Aparecida Ribeiro. DJ 

16/04.2009). ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO - TURMA 

RECURSAL ÚNICA Processo nº 007.2010.002.873-2, Origem: Juizado 

Especial Cível de Sinop, Recorrente: Brasil Telecom S/A OI - EMENTA 

CONSUMIDOR. LINHA TELEFÔNICA CANCELADA UNILATERAL MENTE. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TELEFONE UTILIZADO PARA FINS 

COMERCIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO. RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS A PARTIR 

DA CITAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. O telefone é considerado meio 

indispensável à vida moderna. O não funcionamento da linha telefônica 

acarreta, inegavelmente, transtornos ao usuário, que utiliza o serviço para 

contactar com seus clientes. 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. Verifica-se que, a autora 

necessitou recorrer ao Judiciário duas vezes, por erros cometidos pela 

requerida ante seu descaso e má prestação de seus serviços, 

cancelando de forma unilateral e indevida a linha telefônica da autora, 

considerando o tempo em que a requerente permaneceu com o serviço de 

telefonia suspenso, bem como a capacidade financeira da requerente e da 

parte requerida, se mostra razoável e proporcional o arbitramento em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Indefiro o pedido de litigância de má-fé, formulado 

pela requerida, uma vez que, a reclamante utilizou o Judiciário para 

resguardar seu direito de consumidora, não restando portando 

configurado a litigância de má fé. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, 

art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados para: · TORNAR DEFINITIVA/CONFIRMAR a decisão de 

TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA, proferida em 

exame sumário, evento nº 7464264; · CONDENAR a reclamada a 

indenizar/compensar a 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 da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 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. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  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, 5 de fevereiro de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010333-16.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA DA CONCEICAO SOARES DURAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010333-16.2016.8.11.0038 REQUERENTE: GERALDA DA CONCEICAO 

SOARES DURAES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C/ DANOS MORAIS – rito da Lei n. 9.099/1995 - ajuizada por GERALDA 

DA CONCEIÇÃO SOARES DURAES em desfavor de TELEFONICA BRASIL 

S/A, em que requer o restabelecimento de sua linha telefônica, cancelada 

indevidamente, bem como indenização por danos morais. É o necessário. 

Decido. Trato de relação de consumo, na qual temos de um lado um 

consumidor e de outro o fornecedor, uma vez que presentes os requisitos 

subjetivos - consumidor e fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 - e 

objetivos - produto e serviço – §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei. Ausente a 

alegação de preliminares, passo a análise do mérito. A parte reclamante 
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busca liminar para restabelecimento de sua linha telefônica, utilizada há 

algum tempo, nº 65 99998-2008, cancelada indevidamente pela requerida. 

Aduz a autora, que teve sua linha telefônica nº 65 99998-2008, cancelada 

na data de 25/08/2015, dias após acordo realizado no processo de nº 

8010146-08.2016.811.0038 JEC/MT, onde foi requerido o cancelamento da 

linha de nº 65 999816-8814, haja vista ser desconhecida pela autora. Fora 

concedido pelo magistrado a invenção do ônus da prova e liminar de 

restabelecimento da linha. Em sede de contestação a reclamada, alega 

ausência de culpa, não havendo que se falar em danos morais e materiais, 

e ainda requer condenação da autora em litigância de má fé. 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. Verifica-se que pela segunda vez 

a consumidora/autora se vê prejudicada pela requerida, vejamos: A autora 

necessitou ajuizar ação JEC/MT nº 8010146-08.2016.811.0038, para ver 

cancelada a linha de nº 65 999816-8814, desconhecida pela autora, onde 

fora realizado acordo em audiência de conciliação. Após a requerida 

cancelou todo e qualquer contrato que existia em nome da autora, não se 

atentando ao objeto da ação que fora realizado acordo entre as partes. 

Verifica-se que, apesar da requerida alegar que cancelou os contratos 

que haviam em nome da autora para não incorrer em multa, “conforme 

acordo”, está agiu em erro, posto que a linha objeto de lide e acordo era 

apenas a de nº 65 999816-8814, não devendo a reclamada cancelar 

todas as linhas que constavam no nome da autora. Ora, não é a primeira 

vez que a má prestação dos serviços da requerida prejudica a autora, 

gerando despesas, desgostos, necessitando recorrer ao Judiciário. A 

empresa de telefonia não apresentou provas inconcussas acerca da 

legitimidade do cancelamento, não comprou que existiam débitos, ou até 

mesmo requerimento do consumidor para cancelamento da linha. Logo, 

evidenciada a falha na prestação do serviço em razão da conduta da 

reclamada de cancelar indevidamente o serviço de telefonia móvel 

prestado à reclamante, deve tal situação ser indenizada como dano moral. 

Nesse sentido: (...) Comprovada a falha do serviço prestado pela 

recorrente, a qual bloqueou a linha de telefone celular da empresa 

consumidora que contava com o serviço de telefonia móvel para o 

exercício de suas atividades, mostra-se correta a sentença que a 

condenou ao pagamento de dano moral, o qual, na espécie, não necessita 

da prova, em razão do seu caráter in re ipsa. (...). (TJMT - 3ª Turma 

Recursal. Recurso Cível Inominado 1416/2011. Rel. José Zuquim Nogueira. 

DJ 27/06/2011). A responsabilidade preconizada pelo Código do 

Consumidor é objetiva, não havendo que se questionar a ilicitude do ato 

praticado ou aferição de dolo ou culpa, basta que o defeito na prestação 

dos serviços tenha acarretado algum dano ao consumidor, que exsurge o 

dever de indenizar inerente do risco da atividade.(...) (TJMT - 3ª Turma 

Recursal. Recurso Inominado 1321/2009. Rel. Maria Aparecida Ribeiro. DJ 

16/04.2009). ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO - TURMA 

RECURSAL ÚNICA Processo nº 007.2010.002.873-2, Origem: Juizado 

Especial Cível de Sinop, Recorrente: Brasil Telecom S/A OI - EMENTA 

CONSUMIDOR. LINHA TELEFÔNICA CANCELADA UNILATERAL MENTE. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TELEFONE UTILIZADO PARA FINS 

COMERCIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO. RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS A PARTIR 

DA CITAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. O telefone é considerado meio 

indispensável à vida moderna. O não funcionamento da linha telefônica 

acarreta, inegavelmente, transtornos ao usuário, que utiliza o serviço para 

contactar com seus clientes. 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. Verifica-se que, a autora 

necessitou recorrer ao Judiciário duas vezes, por erros cometidos pela 

requerida ante seu descaso e má prestação de seus serviços, 

cancelando de forma unilateral e indevida a linha telefônica da autora, 

considerando o tempo em que a requerente permaneceu com o serviço de 

telefonia suspenso, bem como a capacidade financeira da requerente e da 

parte requerida, se mostra razoável e proporcional o arbitramento em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Indefiro o pedido de litigância de má-fé, formulado 

pela requerida, uma vez que, a reclamante utilizou o Judiciário para 

resguardar seu direito de consumidora, não restando portando 

configurado a litigância de má fé. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, 

art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados para: · TORNAR DEFINITIVA/CONFIRMAR a decisão de 

TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA, proferida em 

exame sumário, evento nº 7464264; · CONDENAR a reclamada a 

indenizar/compensar a 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 da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 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. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  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, 5 de fevereiro de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010332-31.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IURY TAICY DE MORAES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Processo nº 

8010332-31.2016.811.0038 Projeto de Sentença Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA proposta por IURY TAICY DE 

MORAES CAMPOS em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A Relatório 

dispensado, conforme artigo 38 da Lei n.º 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. Em suma, sustenta a parte autora que é 

usuária dos serviços de telefonia prestados pela parte ré, por meio do 

telefone pré pago nº 65 99974-9728, o qual teria sido cancelado pela 

requerida unilateralmente em 01/12/2016. Argumenta que em razão da 

falha na prestação dos serviços da requerida foi prejudicado em seu 

trabalho, bem como na comunicação com seus familiares, pois não 

conseguiu obter seu número de telefone anterior, o qual foi substituído 

pelo nº 65 99606-9895. Assim, diante da tentativa frustrada em resolver o 

problema pela via administrativa, busca a tutela jurisdicional como garantia 

de seus direitos. Liminar e pedido de inversão do ônus da prova 
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indeferidos. Em contestação, a parte ré, defende a regularidade na 

prestação dos serviços, bem como, a inexistência do dever de indenizar 

em razão da inocorrência de conduta ilícita apta a ensejar o dever de 

reparação. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. O fato de 

tratar-se de linha pre-paga, a qual não gera faturas mensais, conforme 

alega o requerente, não é suficiente para retirar do autor a comprovação 

mínima dos fatos alegados. Ao lado disso, no que concerne aos danos 

morais, não vislumbro qualquer indício de prova que demonstre ofensa 

aos direitos da personalidade da parte consumidora. Dessa forma, tenho 

que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do artigo 

373, inciso I do Código de Processo Civil. Ressalto, só deve ser reputado 

como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu 

bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada está fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso cotidiano, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Corroborando esse entendimento, as Turmas Recursais Cíveis 

têm decidido reiteradamente que o mero descumprimento de contrato não 

dá ensejo ao pagamento de dano moral: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

EDUCACIONAIS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ALUNO QUE 

FICARIA SEM APOSTILAS DIDÁTICAS POR DOIS DIAS DE AULA. 

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA RESOLUÇÃO CONTRATUAL. FALTA 

DE PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE PAGAMENTO DAS 

MENSALIDADES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DO 

RECLAMADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. , resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, 

conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos exatos 

termos deste vot (TJPR - 3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o - 

0000998-73.2015.8.16.0178/0 - Curitiba - Rel.: Daniel Tempski Ferreira da 

Costa - - J. 17.03.2016)(TJ-PR - RI: 000099873201581601780 PR 

0000998-73.2015.8.16.0178/0 (Acórdão), Relator: Daniel Tempski Ferreira 

da Costa, Data de Julgamento: 17/03/2016, 3Âª Turma Recursal em Regime 

de ExceÃ§Ã£o, Data de Publicação: 23/03/2016); Ainda, em não se 

tratando de dano moral “in re ipsa,” necessário que haja comprovação 

pela parte requerente dos efetivos danos morais sofridos, o que não 

logrou o autor fazer. Embora o promovente alegue ferimento às normas do 

direito do consumidor, não há provas suficientes para a procedência da 

lide, portanto, a improcedência do pedido é medida que se impõe ao 

presente caso. Ante o exposto, confirmo a liminar deferida no mov.06, e 

julgo IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora e declaro, com isso, 

resolvido o mérito da demanda com base no artigo 487, inciso I, do CPC. 

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. P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 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, 5 de fevereiro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010332-31.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IURY TAICY DE MORAES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Processo nº 

8010332-31.2016.811.0038 Projeto de Sentença Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA proposta por IURY TAICY DE 

MORAES CAMPOS em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A Relatório 

dispensado, conforme artigo 38 da Lei n.º 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. Em suma, sustenta a parte autora que é 

usuária dos serviços de telefonia prestados pela parte ré, por meio do 

telefone pré pago nº 65 99974-9728, o qual teria sido cancelado pela 

requerida unilateralmente em 01/12/2016. Argumenta que em razão da 

falha na prestação dos serviços da requerida foi prejudicado em seu 

trabalho, bem como na comunicação com seus familiares, pois não 

conseguiu obter seu número de telefone anterior, o qual foi substituído 

pelo nº 65 99606-9895. Assim, diante da tentativa frustrada em resolver o 

problema pela via administrativa, busca a tutela jurisdicional como garantia 

de seus direitos. Liminar e pedido de inversão do ônus da prova 

indeferidos. Em contestação, a parte ré, defende a regularidade na 

prestação dos serviços, bem como, a inexistência do dever de indenizar 

em razão da inocorrência de conduta ilícita apta a ensejar o dever de 

reparação. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. O fato de 

tratar-se de linha pre-paga, a qual não gera faturas mensais, conforme 

alega o requerente, não é suficiente para retirar do autor a comprovação 

mínima dos fatos alegados. Ao lado disso, no que concerne aos danos 

morais, não vislumbro qualquer indício de prova que demonstre ofensa 

aos direitos da personalidade da parte consumidora. Dessa forma, tenho 

que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do artigo 

373, inciso I do Código de Processo Civil. Ressalto, só deve ser reputado 

como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu 

bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada está fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso cotidiano, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Corroborando esse entendimento, as Turmas Recursais Cíveis 

têm decidido reiteradamente que o mero descumprimento de contrato não 

dá ensejo ao pagamento de dano moral: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

EDUCACIONAIS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ALUNO QUE 

FICARIA SEM APOSTILAS DIDÁTICAS POR DOIS DIAS DE AULA. 

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA RESOLUÇÃO CONTRATUAL. FALTA 

DE PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE PAGAMENTO DAS 

MENSALIDADES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DO 

RECLAMADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. , resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, 

conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos exatos 

termos deste vot (TJPR - 3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o - 

0000998-73.2015.8.16.0178/0 - Curitiba - Rel.: Daniel Tempski Ferreira da 

Costa - - J. 17.03.2016)(TJ-PR - RI: 000099873201581601780 PR 

0000998-73.2015.8.16.0178/0 (Acórdão), Relator: Daniel Tempski Ferreira 

da Costa, Data de Julgamento: 17/03/2016, 3Âª Turma Recursal em Regime 

de ExceÃ§Ã£o, Data de Publicação: 23/03/2016); Ainda, em não se 

tratando de dano moral “in re ipsa,” necessário que haja comprovação 

pela parte requerente dos efetivos danos morais sofridos, o que não 

logrou o autor fazer. Embora o promovente alegue ferimento às normas do 
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direito do consumidor, não há provas suficientes para a procedência da 

lide, portanto, a improcedência do pedido é medida que se impõe ao 

presente caso. Ante o exposto, confirmo a liminar deferida no mov.06, e 

julgo IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora e declaro, com isso, 

resolvido o mérito da demanda com base no artigo 487, inciso I, do CPC. 

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. P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 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, 5 de fevereiro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010326-24.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MONTEIRO TAVARES OAB - MT0019736A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIA COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Processo nº 

8010326-24.2016.811.0038 Projeto de Sentença Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por SERGIO MARQUES DA SILVA contra TELEFONICA 

BRASIL S/A (VIVO). Dispenso o relatório, autorizada pelo artigo 38 da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. Diante da desnecessidade da produção 

de provas em audiência, passo julgamento antecipado da lide, nos termos 

do artigo 330, I, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. No 

caso há relação consumerista entre as partes, sendo a parte autora 

consumidora e a parte ré fornecedora de serviços de telefonia, nos 

termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa do Consumidor 

– CDC. Havendo relação de consumo, e estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, isso porque a parte ré está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Incumbe à ré provar a veracidade de suas alegações na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Em suma, a parte autora sustenta ter havido cobrança 

indevida por parte da empresa ré no nº (65) 99602-5061, referente ao 

serviço não contratado de SMS, tentando resolver de forma administrativa 

conforme protocolos e e-mails, porém não obteve êxito. Trouxe provas do 

alegado. De outro lado, a parte ré não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a contratação e exigibilidade da cobrança do referido 

serviço. Verifica-se que, a parte ré alega que as cobranças do referido 

“SERVIÇOS DE SMS”, são devidos, contudo, em nenhum momento de sua 

defesa comprova que os referidos serviços de fato foram contratados. A 

requerida possui total possibilidade de trazer informações referentes ao 

serviço que se refere a cobrança, tais como data de contratação, valores, 

etc. Contudo, nenhuma prova de contratação foi anexada aos autos. 

Portanto, do ônus da prova à parte ré não se desincumbiu– art. 6º, VIII, do 

CDC, vez que, a contestação foi apresentada carecendo de documentos 

imprescindíveis aptos a afastar a pretensão autoral. Pelo contrário, o 

contexto probatório trazido aos autos pela defesa ratifica as alegações da 

parte consumidora. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes no que se refere ao “SERVIÇO SMS”, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. A 

jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ (direito 

privado) é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, 

prevista no art. 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078/90, pressupõe tanto a 

existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. - STJ, 3ª 

Turma, AgRg no REsp 1199273/SP, Min. Sidnei Beneti, DJe 19/08/2011 – e, 

assim, enquanto a Corte Especial do STJ, no EAREsp n. 600.663/RS, não 

decide em definitivo a divergência com a Primeira Seção do STJ (direito 

público), que admite a condenação quando decorrer de dolo (má-fé) ou 

culpa na conduta – STJ, 2ª Turma, REsp 1.079.064/SP, Min. HERMAN 

BENJAMIN, DJe 20/4/09 - mantenho o entendimento fixado pelas de Direito 

Privado, de que a restituição deve ocorrer de forma simples, exceto se 

comprovada a má-fé da fornecedora, a qual não decorre da mera 

cobrança de valores decorrentes de procedimentos que venham a ser 

declaradas ilegais e, portanto, para que haja a devolução em dobro dos 

valores cobrados, é necessária a comprovação de 3 (três) requisitos – 

Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo único -, ou seja, que a cobrança 

realizada tenha sido indevida, haja o efetivo pagamento pelo consumidor 

do excesso e a ausência de engano justificável/a demonstração da 

má-fé/dolo do credor. Quanto à alegação de que na situação em tela não 

há o dano moral, tem-se que esta não merece prosperar. Entendo que o 

acontecimento espelhado nos autos, em que a parte promovida realizou 

cobrança indevida, isto é, não disponibiliza a prestação de seus serviços 

de forma eficiente, e adequada, ensejou transtornos que ultrapassaram a 

esfera do mero aborrecimento caracterizando, portanto, lesão a sua 

dignidade. Ademais, 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. Nesse sentir, o princípio da confiança busca proteger 

a confiança que o consumidor deposita no vínculo contratual, mas 

especificamente na prestação contratual, na sua adequação ao fim que 

razoavelmente dele se espera, tutelando também a confiança depositada 

na segurança do produto ou do serviço prestado. De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. 

Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do Empreendimento de modo que a 

responsabilidade se faça destituída da verificação de culpa - aquele que 

tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade e, assim, 

sua responsabilidade somente pode ser afastada caso demonstrada uma 

das excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. 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. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados para: · CONDENAR 

a reclamada a indenizar/compensar a reclamante, a título de dano 

moral/imaterial, no valor de R$ 2.000,00 (dois 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. · Condenar a reclamada a indenizar/ressarcir a reclamante, a 

título de dano patrimonial/material, na forma simples, o valor descontado 

mensalmente em sua conta bancaria, perfazendo o valor de R$ 20,00 

(vinte reais), 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 
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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. 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. P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 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, 16 de fevereiro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010326-24.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MONTEIRO TAVARES OAB - MT0019736A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIA COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Processo nº 

8010326-24.2016.811.0038 Projeto de Sentença Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por SERGIO MARQUES DA SILVA contra TELEFONICA 

BRASIL S/A (VIVO). Dispenso o relatório, autorizada pelo artigo 38 da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. Diante da desnecessidade da produção 

de provas em audiência, passo julgamento antecipado da lide, nos termos 

do artigo 330, I, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. No 

caso há relação consumerista entre as partes, sendo a parte autora 

consumidora e a parte ré fornecedora de serviços de telefonia, nos 

termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa do Consumidor 

– CDC. Havendo relação de consumo, e estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, isso porque a parte ré está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Incumbe à ré provar a veracidade de suas alegações na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Em suma, a parte autora sustenta ter havido cobrança 

indevida por parte da empresa ré no nº (65) 99602-5061, referente ao 

serviço não contratado de SMS, tentando resolver de forma administrativa 

conforme protocolos e e-mails, porém não obteve êxito. Trouxe provas do 

alegado. De outro lado, a parte ré não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a contratação e exigibilidade da cobrança do referido 

serviço. Verifica-se que, a parte ré alega que as cobranças do referido 

“SERVIÇOS DE SMS”, são devidos, contudo, em nenhum momento de sua 

defesa comprova que os referidos serviços de fato foram contratados. A 

requerida possui total possibilidade de trazer informações referentes ao 

serviço que se refere a cobrança, tais como data de contratação, valores, 

etc. Contudo, nenhuma prova de contratação foi anexada aos autos. 

Portanto, do ônus da prova à parte ré não se desincumbiu– art. 6º, VIII, do 

CDC, vez que, a contestação foi apresentada carecendo de documentos 

imprescindíveis aptos a afastar a pretensão autoral. Pelo contrário, o 

contexto probatório trazido aos autos pela defesa ratifica as alegações da 

parte consumidora. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes no que se refere ao “SERVIÇO SMS”, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. A 

jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ (direito 

privado) é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, 

prevista no art. 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078/90, pressupõe tanto a 

existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. - STJ, 3ª 

Turma, AgRg no REsp 1199273/SP, Min. Sidnei Beneti, DJe 19/08/2011 – e, 

assim, enquanto a Corte Especial do STJ, no EAREsp n. 600.663/RS, não 

decide em definitivo a divergência com a Primeira Seção do STJ (direito 

público), que admite a condenação quando decorrer de dolo (má-fé) ou 

culpa na conduta – STJ, 2ª Turma, REsp 1.079.064/SP, Min. HERMAN 

BENJAMIN, DJe 20/4/09 - mantenho o entendimento fixado pelas de Direito 

Privado, de que a restituição deve ocorrer de forma simples, exceto se 

comprovada a má-fé da fornecedora, a qual não decorre da mera 

cobrança de valores decorrentes de procedimentos que venham a ser 

declaradas ilegais e, portanto, para que haja a devolução em dobro dos 

valores cobrados, é necessária a comprovação de 3 (três) requisitos – 

Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo único -, ou seja, que a cobrança 

realizada tenha sido indevida, haja o efetivo pagamento pelo consumidor 

do excesso e a ausência de engano justificável/a demonstração da 

má-fé/dolo do credor. Quanto à alegação de que na situação em tela não 

há o dano moral, tem-se que esta não merece prosperar. Entendo que o 

acontecimento espelhado nos autos, em que a parte promovida realizou 

cobrança indevida, isto é, não disponibiliza a prestação de seus serviços 

de forma eficiente, e adequada, ensejou transtornos que ultrapassaram a 

esfera do mero aborrecimento caracterizando, portanto, lesão a sua 

dignidade. Ademais, 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. Nesse sentir, o princípio da confiança busca proteger 

a confiança que o consumidor deposita no vínculo contratual, mas 

especificamente na prestação contratual, na sua adequação ao fim que 

razoavelmente dele se espera, tutelando também a confiança depositada 

na segurança do produto ou do serviço prestado. De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. 

Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do Empreendimento de modo que a 

responsabilidade se faça destituída da verificação de culpa - aquele que 

tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade e, assim, 

sua responsabilidade somente pode ser afastada caso demonstrada uma 

das excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. 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. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados para: · CONDENAR 

a reclamada a indenizar/compensar a reclamante, a título de dano 

moral/imaterial, no valor de R$ 2.000,00 (dois 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. · Condenar a reclamada a indenizar/ressarcir a reclamante, a 

título de dano patrimonial/material, na forma simples, o valor descontado 

mensalmente em sua conta bancaria, perfazendo o valor de R$ 20,00 

(vinte reais), corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102081/3/2018 Página 361 de 477



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. 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. P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 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, 16 de fevereiro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-21.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CAETANO DE ALMEIDA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000024-21.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARCELO CAETANO DE 

ALMEIDA PIRES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Projeto de 

Sentença Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, movida por MARCELO CAETANO DE ALMEIDA 

PIRES em desfavor de TELEFONICA BRASIL 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. Dispenso o relatório, autorizada pelo 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Diante da 

desnecessidade da produção de provas em audiência, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Presentes os pressupostos processuais e as condições 

da ação, passo ao julgamento do mérito. No caso há relação consumerista 

entre as partes, sendo a parte autora consumidora e a parte ré 

fornecedora de serviços de telefonia, nos termos do artigo 2º, caput, e 3º 

caput do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Pelo que se extrai da 

peça inaugural, e dos documentos que acompanham a parte autora além 

de receber cobrança com total disparidade ao plano contratado, tentou 

diversas vezes resolver administrativamente, conforme protocolos em 

anexo, mas não teve suas solicitações atendidas, pagando em duplicidade 

as cobranças enviadas pela requerida. Assim, objetiva com a presente 

demanda a declaração da inexistência de tais débitos com a consequente 

restituição dos valores pagos em duplicidade e a reparação pelos danos 

extrapatrimoniais suportados. Em sua contestação, a promovida aduz que 

em análise ao seu sistema operacional, nenhum erro foi encontrado que 

pudesse efetuar cobranças indevidas. Assim, assevera que os serviços 

foram disponibilizados e utilizados pelo autor, sendo que os valores 

cobrados correspondem exatamente à prestação dos serviços, eis que 

cobranças são as devidas e devem ser pagas. Após análise dos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Constato que apesar das argumentações trazidas 

pela parte ré em sua defesa, não há como afastar a sua responsabilidade 

pelos eventos narrados na inicial, vez que, não se desincumbiu de 

comprovar suas alegações – art. 6º, VIII, do CDC. Bem assim, quaisquer 

causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – 

art. 373, II, do CPC, evidenciando assim, a falha e a abusividade na 

prestação de seus serviços. Tendo em vista, que não carreou aos autos 

nenhum documento apto a comprovar a legalidade das cobranças 

realizadas diversamente do plano contratado, mormente, não procurou 

solucionar o problema administrativamente. Deixa a promovida de 

apresentar qualquer tipo de documento que comprove suas alegações no 

sentido de demonstrar a utilização dos serviços e a regularidade dos 

respectivos valores questionados, que justificaria tal cobrança pela 

mesma, não se desincumbindo, portanto, do ônus da prova. Sendo assim, 

incorreta foi a conduta da promovida em efetuar cobrança indevida, com 

valores dissonantes do que foi pactuado com o autor. No que tange aos 

danos materiais, tenho que estes merecem ser parcialmente acolhidos, no 

sentido de restituir tão somente os valores descontados do autor na sua 

forma simples, por não vislumbrar a caracterização de má-fé da 

reclamada na cobrança dos valores indevidos. Quanto à alegação de que 

na situação em tela não há o dano moral, tem-se que esta não merece 

prosperar, vez que, comprovado o nexo causal, não se exige a 

comprovação do dano, eis que esse é presumido ante a falha na 

prestação de seus serviços. A cobrança pela empresa de telefonia, 

mesmo após ter havido reclamação junto a esta, emerge o dano moral. 

Nesse sentido é a jurisprudência: "INDENIZAÇÃO - EMPRESA DE 

TELEFONIA -INSTALAÇÃO DE SERVIÇO GRATUITO - COBRANÇAS 

INDEVIDAS - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - OPERADORA INDIFERENTE 

AOS JUSTOS APELOS DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO DE AÇÃO 

JUDICIAL - INDENZIAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. É indevida a cobrança de valores, além do 

contratado por serviços prestados. Deve a operadora indenizar os danos 

morais sofridos pelo consumidor, que não foi atendido em seus justos 

apelos e que encontrou, como último recurso, o ajuizamento de ação 

judicial ". (TJ/MT, RNEI, 2807/2010, DR. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, 

2ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 26/10/2010, Data da 

publicação no DJE 08/11/2010) Destarte, que atualmente o serviço de 

telefonia é considerado essencial, principalmente pelo fato de se 

configurar a responsabilidade objetiva da promovida, por ser fornecedora 

de mercadorias/serviços, de acordo com a interpretação que se dá as 

normas contidas no Código de Defesa do Consumidor. De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. 

Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do Empreendimento de modo que a 

responsabilidade se faça destituída da verificação de culpa - aquele que 

tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade e, assim, 

sua responsabilidade somente pode ser afastada caso demonstrada uma 

das excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. Outrossim, a 

ausência de solução administrativa, gerando sentimento de frustração, 

lesão e impotência, e a falha na prestação dos serviços caracterizados 

como passíveis de gerar lesão aos direitos da personalidade e passíveis 

de compensação. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano 

moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte autora em 

razão da falha na prestação do serviço efetivado pela parte ré, sendo 

desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois 

o dano se extrai da verificação da conduta. No que se refere ao quantum 

da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o 

seu arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o 

poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois 

também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal 

do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito 

aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima da vítima e nas suas 
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relações sociais. Nesta esteira a eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

tampouco signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas também 

em produzir no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de 

igual e novo atentado (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). 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 autora, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a parte ré a agir com a 

negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, 

I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados para: - DECLARAR a inexigibilidade dos débitos cobrados em 

dissonância ao plano contrato, e CONDENAR a reclamada a pagar/repetir 

na forma simples, o valor de R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e 

nove centavos), corr igido monetariamente a par t i r  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 a 

indenizar/compensar a reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor 

de R$ 4.000,00 (quatro 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. 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. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  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, 16 de fevereiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-21.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CAETANO DE ALMEIDA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000024-21.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARCELO CAETANO DE 

ALMEIDA PIRES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Projeto de 

Sentença Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, movida por MARCELO CAETANO DE ALMEIDA 

PIRES em desfavor de TELEFONICA BRASIL 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. Dispenso o relatório, autorizada pelo 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Diante da 

desnecessidade da produção de provas em audiência, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Presentes os pressupostos processuais e as condições 

da ação, passo ao julgamento do mérito. No caso há relação consumerista 

entre as partes, sendo a parte autora consumidora e a parte ré 

fornecedora de serviços de telefonia, nos termos do artigo 2º, caput, e 3º 

caput do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Pelo que se extrai da 

peça inaugural, e dos documentos que acompanham a parte autora além 

de receber cobrança com total disparidade ao plano contratado, tentou 

diversas vezes resolver administrativamente, conforme protocolos em 

anexo, mas não teve suas solicitações atendidas, pagando em duplicidade 

as cobranças enviadas pela requerida. Assim, objetiva com a presente 

demanda a declaração da inexistência de tais débitos com a consequente 

restituição dos valores pagos em duplicidade e a reparação pelos danos 

extrapatrimoniais suportados. Em sua contestação, a promovida aduz que 

em análise ao seu sistema operacional, nenhum erro foi encontrado que 

pudesse efetuar cobranças indevidas. Assim, assevera que os serviços 

foram disponibilizados e utilizados pelo autor, sendo que os valores 

cobrados correspondem exatamente à prestação dos serviços, eis que 

cobranças são as devidas e devem ser pagas. Após análise dos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Constato que apesar das argumentações trazidas 

pela parte ré em sua defesa, não há como afastar a sua responsabilidade 

pelos eventos narrados na inicial, vez que, não se desincumbiu de 

comprovar suas alegações – art. 6º, VIII, do CDC. Bem assim, quaisquer 

causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – 

art. 373, II, do CPC, evidenciando assim, a falha e a abusividade na 

prestação de seus serviços. Tendo em vista, que não carreou aos autos 

nenhum documento apto a comprovar a legalidade das cobranças 

realizadas diversamente do plano contratado, mormente, não procurou 

solucionar o problema administrativamente. Deixa a promovida de 

apresentar qualquer tipo de documento que comprove suas alegações no 

sentido de demonstrar a utilização dos serviços e a regularidade dos 

respectivos valores questionados, que justificaria tal cobrança pela 

mesma, não se desincumbindo, portanto, do ônus da prova. Sendo assim, 

incorreta foi a conduta da promovida em efetuar cobrança indevida, com 

valores dissonantes do que foi pactuado com o autor. No que tange aos 

danos materiais, tenho que estes merecem ser parcialmente acolhidos, no 

sentido de restituir tão somente os valores descontados do autor na sua 

forma simples, por não vislumbrar a caracterização de má-fé da 

reclamada na cobrança dos valores indevidos. Quanto à alegação de que 

na situação em tela não há o dano moral, tem-se que esta não merece 

prosperar, vez que, comprovado o nexo causal, não se exige a 

comprovação do dano, eis que esse é presumido ante a falha na 

prestação de seus serviços. A cobrança pela empresa de telefonia, 

mesmo após ter havido reclamação junto a esta, emerge o dano moral. 

Nesse sentido é a jurisprudência: "INDENIZAÇÃO - EMPRESA DE 

TELEFONIA -INSTALAÇÃO DE SERVIÇO GRATUITO - COBRANÇAS 

INDEVIDAS - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - OPERADORA INDIFERENTE 

AOS JUSTOS APELOS DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO DE AÇÃO 

JUDICIAL - INDENZIAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. É indevida a cobrança de valores, além do 

contratado por serviços prestados. Deve a operadora indenizar os danos 

morais sofridos pelo consumidor, que não foi atendido em seus justos 

apelos e que encontrou, como último recurso, o ajuizamento de ação 

judicial ". (TJ/MT, RNEI, 2807/2010, DR. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, 
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2ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 26/10/2010, Data da 

publicação no DJE 08/11/2010) Destarte, que atualmente o serviço de 

telefonia é considerado essencial, principalmente pelo fato de se 

configurar a responsabilidade objetiva da promovida, por ser fornecedora 

de mercadorias/serviços, de acordo com a interpretação que se dá as 

normas contidas no Código de Defesa do Consumidor. De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. 

Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do Empreendimento de modo que a 

responsabilidade se faça destituída da verificação de culpa - aquele que 

tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade e, assim, 

sua responsabilidade somente pode ser afastada caso demonstrada uma 

das excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. Outrossim, a 

ausência de solução administrativa, gerando sentimento de frustração, 

lesão e impotência, e a falha na prestação dos serviços caracterizados 

como passíveis de gerar lesão aos direitos da personalidade e passíveis 

de compensação. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano 

moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte autora em 

razão da falha na prestação do serviço efetivado pela parte ré, sendo 

desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois 

o dano se extrai da verificação da conduta. No que se refere ao quantum 

da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o 

seu arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o 

poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois 

também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal 

do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito 

aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima da vítima e nas suas 

relações sociais. Nesta esteira a eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

tampouco signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas também 

em produzir no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de 

igual e novo atentado (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). 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 autora, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a parte ré a agir com a 

negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, 

I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados para: - DECLARAR a inexigibilidade dos débitos cobrados em 

dissonância ao plano contrato, e CONDENAR a reclamada a pagar/repetir 

na forma simples, o valor de R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e 

nove centavos), corr igido monetariamente a par t i r  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 a 

indenizar/compensar a reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor 

de R$ 4.000,00 (quatro 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. 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. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  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, 16 de fevereiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-52.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

WILLY ARGENTI ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE GOMES ALVARENGA OAB - MT0016658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000203-52.2017.8.11.0038 REQUERENTE: WILLY ARGENTI 

ALVARENGA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 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 REPETIÇÃO DO INDEBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por 

WILLY ARGENTI ALVARENGA em face de TELEFÔNICA BRASIL 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. A parte reclamante 

busca restabelecimento de sua linha telefônica que foi bloqueada pela 

reclamada, restituição do valor da fatura cobrada em duplicidade, bem 

como dano moral. Decido. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. Trato de relação de consumo, na qual temos de um lado um 

consumidor e de outro o fornecedor, uma vez que presentes os requisitos 

subjetivos - consumidor e fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 - e 

objetivos - produto e serviço – §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei. Incumbe à 

parte reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de 

fornecedoras de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito da parte 

autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Em síntese sustenta a 

parte autora que é usuária dos serviços de telefonia móvel ofertados pela 

empresa demandada, por meio da linha de nº 65 98121-1657, no entanto, 

em razão da falha na prestação dos serviços da parte reclamada teve sua 

linha telefônica bloqueada, mesmo com todos os pagamentos regularmente 

adimplidos, sendo ainda cobrado em duplicidade, devido a novo plano não 

contratado. Argumenta que a fatura referente ao mês de maio, com 

vencimento em 10 de junho, foi paga na data de 14 de junho, devido ao 

atraso no recebimento, via correio, contudo, foi gerada nova fatura 

referente ao mês aludido, sob alegação de contratação de novo plano, o 

que ensejou o bloqueio indevido de sua linha telefônica. Diante dos 

transtornos vivenciados, bem como, pelas tentativas frustradas em 

resolver o problema pela via administrativa, busca a Tutela Jurisdicional 

como garantia de seus direitos. Por outro lado, as rés defendem a 

ausência do dever de indenizar, seja pela inexistência de conduta ilícita 

praticada, seja pela inocorrência dos danos morais pleiteados. Por fim, 
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pugna pela improcedência dos pedidos. Após análise percuciente dos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Pelas informações acostadas nos autos, é 

evidente que a ré não observou 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. A reclamada não demonstrou por meio de qualquer documento 

hábil a escorreita prestação de seus serviços, inobstante, poderia ter 

solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito precisasse 

chegar ao Judiciário, o que de fato não fez, mesmo após inúmeros 

contatos do consumidor via telefone (protocolos anexados a inicial) e 

e-mails, fazendo com que a parte reclamante suportasse todos os 

percalços advindos da má prestação de seus serviços. Verifica-se que 

no mês de junho foram enviadas duas faturas ao autor, que foram 

adimplidas ante a necessidade do restabelecimento da linha telefônica, 

todavia, a requerida não comprovou a legalidade da referida cobrança, 

bem como a contratação do novo plano cobrado. No que tange aos danos 

materiais, tenho que estes merecem ser parcialmente acolhidos, no 

sentido de restituir o valor de R$ 93,31 (noventa e três reais e trinta e um 

centavos) pagos na fatura com vencimento em 10 de junho, na sua forma 

simples, por não vislumbrar a caracterização de má-fé da reclamada na 

cobrança dos valores indevidos. 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 está 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. Verifica-se que o autor teve sua linha 

telefônica bloqueada, o que gerou prejuízos profissionais, já que o referido 

número é utilizado por sua esposa para contato com seus clientes (prova 

anexada), bem como prejuízos pessoais posto que, no referido período 

sua filha necessitou realizar um procedimento cirúrgico, bem como seu 

sogro sofreu um acidente automobilístico em uma cidade distante, 

dificultando o contato familiar. As provas anexadas pelo autor demonstram 

que as faturas se encontravam devidamente adimplidas, ao contrário do 

alegado pela requerida, sendo apenas a fatura com vencimento em 10 de 

junho, que fora adimplida com 04 dias de atraso, que segundo o autor se 

deu por culpa de atrasos no correio, contudo, nada que justifique o 

bloqueio e ainda insistência da requerida em não restabelecer a linha 

mesmo após tantos contatos e envio do comprovante de pagamento via 

e-mail, conforme solicitado. Demais disso, o princípio da confiança busca 

proteger a confiança que o consumidor deposita no vínculo contratual, 

mas especificamente na prestação contratual, na sua adequação ao fim 

que razoavelmente dele se espera, tutelando também a confiança 

depositada na segurança do produto ou do serviço prestado. Adota-se, 

no caso, a Teoria do Risco do Empreendimento de modo que a 

responsabilidade se faça destituída da verificação de culpa - aquele que 

tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade e, assim, 

sua responsabilidade somente pode ser afastada caso demonstrada uma 

das excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. Em observância às 

finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da 

condenação, bem assim às circunstâncias da causa, inclusive a 

capacidade financeira do ofensor, bem como a perda de tempo útil na 

solução do problema apenas após a busca do Poder Judiciário e espera 

de sentença de mérito, pois não foi a parte adversa, ora reclamada, capaz 

de resolvê-lo de forma administrativa/extrajudicial ou pelos métodos de 

solução consensual de conflito - conciliação, mediação etc. -, insistindo 

nas teses defensivas sem prova alguma em seu favor, razoável e 

proporcional o arbitramento em R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de 

ressarcimento ao dano moral suportado. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO 

– CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALEMTE PROCEDENTE 

o pedido formulado para: - DETERMINAR o restabelecimento da linha 65 

9812-1657, no prazo de 24 horas, sob pena de pagamento de multa 

cominatória/astreinte, fixados no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), por 

dia de descumprimento, a partir da intimação desta, que deverá ocorrer 

nos termos do Enunciado n. 410 da Súmula do STJ. - EFETUAR o 

RESTABELECIMENTO do plano no valor de R$ 99,99 (noventa e nove reais 

e noventa e nove centavos) – Vivo Controle 3G, bem como o 

CANCELAMENTO do plano no valor de R$ 93,31 (noventa e três reais e 

trinta e um centavos), devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo 

por qualquer meio, sob pena de pagamento de multa cominatória/astreinte 

fixados no TRIPLO do que exigir em desacordo, a partir da intimação 

desta. - CONDENAR a reclamada a indenizar/compensar o reclamante, a 

título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 7.000,00 (sete 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. - Condenar a reclamada a repetir ao 

reclamante, na forma simples, o valor cobrado na fatura do mês de abril, 

com vencimento em 10/06/2017, perfazendo o valor de R$ 93,31 (noventa 

e três reais e trinta e um centavos), corrigido monetariamente a partir do 

desembolso/pagamentos das quantias, 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. 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-MT, 15 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, 16 de fevereiro 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. 1000203-52.2017.8.11.0038 REQUERENTE: WILLY ARGENTI 

ALVARENGA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 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 REPETIÇÃO DO INDEBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por 
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WILLY ARGENTI ALVARENGA em face de TELEFÔNICA BRASIL 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. A parte reclamante 

busca restabelecimento de sua linha telefônica que foi bloqueada pela 

reclamada, restituição do valor da fatura cobrada em duplicidade, bem 

como dano moral. Decido. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. Trato de relação de consumo, na qual temos de um lado um 

consumidor e de outro o fornecedor, uma vez que presentes os requisitos 

subjetivos - consumidor e fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 - e 

objetivos - produto e serviço – §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei. Incumbe à 

parte reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de 

fornecedoras de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito da parte 

autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Em síntese sustenta a 

parte autora que é usuária dos serviços de telefonia móvel ofertados pela 

empresa demandada, por meio da linha de nº 65 98121-1657, no entanto, 

em razão da falha na prestação dos serviços da parte reclamada teve sua 

linha telefônica bloqueada, mesmo com todos os pagamentos regularmente 

adimplidos, sendo ainda cobrado em duplicidade, devido a novo plano não 

contratado. Argumenta que a fatura referente ao mês de maio, com 

vencimento em 10 de junho, foi paga na data de 14 de junho, devido ao 

atraso no recebimento, via correio, contudo, foi gerada nova fatura 

referente ao mês aludido, sob alegação de contratação de novo plano, o 

que ensejou o bloqueio indevido de sua linha telefônica. Diante dos 

transtornos vivenciados, bem como, pelas tentativas frustradas em 

resolver o problema pela via administrativa, busca a Tutela Jurisdicional 

como garantia de seus direitos. Por outro lado, as rés defendem a 

ausência do dever de indenizar, seja pela inexistência de conduta ilícita 

praticada, seja pela inocorrência dos danos morais pleiteados. Por fim, 

pugna pela improcedência dos pedidos. Após análise percuciente dos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Pelas informações acostadas nos autos, é 

evidente que a ré não observou 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. A reclamada não demonstrou por meio de qualquer documento 

hábil a escorreita prestação de seus serviços, inobstante, poderia ter 

solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito precisasse 

chegar ao Judiciário, o que de fato não fez, mesmo após inúmeros 

contatos do consumidor via telefone (protocolos anexados a inicial) e 

e-mails, fazendo com que a parte reclamante suportasse todos os 

percalços advindos da má prestação de seus serviços. Verifica-se que 

no mês de junho foram enviadas duas faturas ao autor, que foram 

adimplidas ante a necessidade do restabelecimento da linha telefônica, 

todavia, a requerida não comprovou a legalidade da referida cobrança, 

bem como a contratação do novo plano cobrado. No que tange aos danos 

materiais, tenho que estes merecem ser parcialmente acolhidos, no 

sentido de restituir o valor de R$ 93,31 (noventa e três reais e trinta e um 

centavos) pagos na fatura com vencimento em 10 de junho, na sua forma 

simples, por não vislumbrar a caracterização de má-fé da reclamada na 

cobrança dos valores indevidos. 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 está 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. Verifica-se que o autor teve sua linha 

telefônica bloqueada, o que gerou prejuízos profissionais, já que o referido 

número é utilizado por sua esposa para contato com seus clientes (prova 

anexada), bem como prejuízos pessoais posto que, no referido período 

sua filha necessitou realizar um procedimento cirúrgico, bem como seu 

sogro sofreu um acidente automobilístico em uma cidade distante, 

dificultando o contato familiar. As provas anexadas pelo autor demonstram 

que as faturas se encontravam devidamente adimplidas, ao contrário do 

alegado pela requerida, sendo apenas a fatura com vencimento em 10 de 

junho, que fora adimplida com 04 dias de atraso, que segundo o autor se 

deu por culpa de atrasos no correio, contudo, nada que justifique o 

bloqueio e ainda insistência da requerida em não restabelecer a linha 

mesmo após tantos contatos e envio do comprovante de pagamento via 

e-mail, conforme solicitado. Demais disso, o princípio da confiança busca 

proteger a confiança que o consumidor deposita no vínculo contratual, 

mas especificamente na prestação contratual, na sua adequação ao fim 

que razoavelmente dele se espera, tutelando também a confiança 

depositada na segurança do produto ou do serviço prestado. Adota-se, 

no caso, a Teoria do Risco do Empreendimento de modo que a 

responsabilidade se faça destituída da verificação de culpa - aquele que 

tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade e, assim, 

sua responsabilidade somente pode ser afastada caso demonstrada uma 

das excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. Em observância às 

finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da 

condenação, bem assim às circunstâncias da causa, inclusive a 

capacidade financeira do ofensor, bem como a perda de tempo útil na 

solução do problema apenas após a busca do Poder Judiciário e espera 

de sentença de mérito, pois não foi a parte adversa, ora reclamada, capaz 

de resolvê-lo de forma administrativa/extrajudicial ou pelos métodos de 

solução consensual de conflito - conciliação, mediação etc. -, insistindo 

nas teses defensivas sem prova alguma em seu favor, razoável e 

proporcional o arbitramento em R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de 

ressarcimento ao dano moral suportado. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO 

– CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALEMTE PROCEDENTE 

o pedido formulado para: - DETERMINAR o restabelecimento da linha 65 

9812-1657, no prazo de 24 horas, sob pena de pagamento de multa 

cominatória/astreinte, fixados no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), por 

dia de descumprimento, a partir da intimação desta, que deverá ocorrer 

nos termos do Enunciado n. 410 da Súmula do STJ. - EFETUAR o 

RESTABELECIMENTO do plano no valor de R$ 99,99 (noventa e nove reais 

e noventa e nove centavos) – Vivo Controle 3G, bem como o 

CANCELAMENTO do plano no valor de R$ 93,31 (noventa e três reais e 

trinta e um centavos), devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo 

por qualquer meio, sob pena de pagamento de multa cominatória/astreinte 

fixados no TRIPLO do que exigir em desacordo, a partir da intimação 

desta. - CONDENAR a reclamada a indenizar/compensar o reclamante, a 

título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 7.000,00 (sete 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. - Condenar a reclamada a repetir ao 

reclamante, na forma simples, o valor cobrado na fatura do mês de abril, 

com vencimento em 10/06/2017, perfazendo o valor de R$ 93,31 (noventa 

e três reais e trinta e um centavos), corrigido monetariamente a partir do 

desembolso/pagamentos das quantias, 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. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102081/3/2018 Página 366 de 477



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-MT, 15 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, 16 de fevereiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010312-40.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELAINE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010312-40.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ROSELAINE DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A Projeto de Sentença 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO ACAUTELATÓRIO DE EXCLUSÃO DO 

NOME DO SERASA C.C DANOS MORAIS, movida por ROSELAINE DO 

NASCIMENTO em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. 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 c.c 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Fundamento e Decido. Nesse 

quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz 

na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. Pelo que se extrai da inicial, e dos documentos 

que acompanham, verifico que a parte reclamante teve seu nome inscrito 

nos órgãos restritivos de crédito, por um débito decorrente de linha 

telefônica supostamente não contratada. Sustenta a parte autora que 

mesmo sem qualquer contratação ou solicitação, ao tentar realizar 

compras pelo crediário foi informado que haviam restrições em seu nome, 

junto ao SPC, inseridas em junho de 2014, referente a uma linha pós paga 

nunca contratada pela autora. Aduz que somente possuí junto a requerida 

um chip pré-pago, não tendo solicitado qualquer linha pós paga. Trouxe 

prova de suas alegações. Liminar deferida determinando a exclusão do 

nome da parte autora dos órgãos restritivos de crédito, bem como 

deferindo a inversão do ônus da prova. Por outro lado, na peça 

contestatória, a parte ré defende que não houve qualquer conduta 

irregular praticada, inexistindo responsabilidade reparatória, pois, a 

referida cobrança é oriunda do inadimplemento contratual, regularmente, 

aderido pela parte autora, isto é, existe um contrato inadimplido, ensejador 

da restrição declinada na inicial. Argumenta que não há comprovação dos 

supostos danos morais sofridos pela parte autora e que os fatos não 

passaram de mero aborrecimento. Destaca-se que a reclamada alega 

necessidade de juntada de extrato original da negativação, contudo, a 

mesma parece não ter se atentado ao documento anexado pela 

reclamante, já que o mesmo foi produzido pela CDL de Araputanga, 

responsável pela emissão do referido documento nesta urbe. Após 

análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Apesar das argumentações 

trazidas pela parte promovida 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, pautando-se apenas em 

alegações. A reclamada alega que a linha pertencente a autora foi migrada 

para o plano pós-pago e vem sendo utilizada por está, que deixou de 

pagar algumas faturas gerando a negativação em discussão. Contudo, 

não se desincumbiu de trazer tais provas, já que poderia ter anexado o 

alegado relatório de consumo, bem como informações precisas sobre a 

data da suposta contratação/migração, valores, etc. Assim, não 

comprovada à existência de contrato, legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito oriundo da negativação indevida, e a 

reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. No tocante 

aos 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 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. O contexto retratado nos 

autos indica postura da ré suficiente para gerar ofensa à honra. Entendo 

que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. Via de 

consequência procede à pretensão de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais à parte autora, ao passo que 

inseriu indevidamente o seu nome nos órgãos restritivos que inviabilizou o 

seu acesso ao crédito no comercio local, caracterizando o dano moral in 

re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua ocorrência. Destaco 

que a sistemática da responsabilidade civil, nas relações de consumo é a 

de que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa 

é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, 

fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem 

o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, 

tem manifestado as Turmas Recursais: NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. 

SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso 

Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de 

Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. Responsabilidade pelo fato do 

serviço. Acidente de consumo. Não demonstração, pela ofensora, de 

"culpa exclusiva do consumidor" (CDC, art. 14, § 3º, I). Ocorrência de 

fortuito interno, incapaz de afastar a imputação. Teoria do risco 

profissional (risco-proveito), inerente à atividade econômica (lucrativa) 

exercida. APELAÇÃO DESPROVIDA NESSE PONTO. DANO MORAL. 

CARACTERIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. VIOLAÇÃO DE DIREITO 

DA PERSONALIDADE. Lesão à honra objetiva da apelada-autora. 

APELAÇÃO DESPROVIDA NESSE PONTO. COMPENSAÇÃO DE R$ 

20.000,00 FIXADA NA ORIGEM. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO 

PARA R$ 8.000,00. Adequação às peculiaridades do caso concreto, aos 

princípios da proporcionalidade-razoabilidade e da moderação, e às 

finalidades compensatória e pedagógica da reparação. APELAÇÃO 

PROVIDA NESSE PONTO.(TJ-SP - APL: 01310483020108260100 SP 

0131048-30.2010.8.26.0100, Relator: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 

09/03/2015, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

12/03/2015). De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo 

de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 

5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 

186 do CC. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se 

orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização 

de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as 

condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, 

I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados para: - TORNAR DEFINITIVA/CONFIRMAR a decisão de 

TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA, proferida em 
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exame sumário (7463919) - DECLARAR a inexistência de relação jurídica 

entre as partes oriunda do contrato nº 0200992918, bem como, o 

cancelamento dos débitos da parte autora com a parte ré referente à 

dívida em litígio; - CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte 

autora, a título de dano moral, o valor de R$ 7.000,00 (sete 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. 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. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  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, 16 de fevereiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010312-40.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELAINE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010312-40.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ROSELAINE DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A Projeto de Sentença 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO ACAUTELATÓRIO DE EXCLUSÃO DO 

NOME DO SERASA C.C DANOS MORAIS, movida por ROSELAINE DO 

NASCIMENTO em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. 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 c.c 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Fundamento e Decido. Nesse 

quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz 

na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. Pelo que se extrai da inicial, e dos documentos 

que acompanham, verifico que a parte reclamante teve seu nome inscrito 

nos órgãos restritivos de crédito, por um débito decorrente de linha 

telefônica supostamente não contratada. Sustenta a parte autora que 

mesmo sem qualquer contratação ou solicitação, ao tentar realizar 

compras pelo crediário foi informado que haviam restrições em seu nome, 

junto ao SPC, inseridas em junho de 2014, referente a uma linha pós paga 

nunca contratada pela autora. Aduz que somente possuí junto a requerida 

um chip pré-pago, não tendo solicitado qualquer linha pós paga. Trouxe 

prova de suas alegações. Liminar deferida determinando a exclusão do 

nome da parte autora dos órgãos restritivos de crédito, bem como 

deferindo a inversão do ônus da prova. Por outro lado, na peça 

contestatória, a parte ré defende que não houve qualquer conduta 

irregular praticada, inexistindo responsabilidade reparatória, pois, a 

referida cobrança é oriunda do inadimplemento contratual, regularmente, 

aderido pela parte autora, isto é, existe um contrato inadimplido, ensejador 

da restrição declinada na inicial. Argumenta que não há comprovação dos 

supostos danos morais sofridos pela parte autora e que os fatos não 

passaram de mero aborrecimento. Destaca-se que a reclamada alega 

necessidade de juntada de extrato original da negativação, contudo, a 

mesma parece não ter se atentado ao documento anexado pela 

reclamante, já que o mesmo foi produzido pela CDL de Araputanga, 

responsável pela emissão do referido documento nesta urbe. Após 

análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Apesar das argumentações 

trazidas pela parte promovida 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, pautando-se apenas em 

alegações. A reclamada alega que a linha pertencente a autora foi migrada 

para o plano pós-pago e vem sendo utilizada por está, que deixou de 

pagar algumas faturas gerando a negativação em discussão. Contudo, 

não se desincumbiu de trazer tais provas, já que poderia ter anexado o 

alegado relatório de consumo, bem como informações precisas sobre a 

data da suposta contratação/migração, valores, etc. Assim, não 

comprovada à existência de contrato, legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito oriundo da negativação indevida, e a 

reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. No tocante 

aos 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 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. O contexto retratado nos 

autos indica postura da ré suficiente para gerar ofensa à honra. Entendo 

que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. Via de 

consequência procede à pretensão de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais à parte autora, ao passo que 

inseriu indevidamente o seu nome nos órgãos restritivos que inviabilizou o 

seu acesso ao crédito no comercio local, caracterizando o dano moral in 

re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua ocorrência. Destaco 

que a sistemática da responsabilidade civil, nas relações de consumo é a 

de que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa 

é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, 

fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem 

o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, 

tem manifestado as Turmas Recursais: NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. 

SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso 

Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de 

Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. Responsabilidade pelo fato do 

serviço. Acidente de consumo. Não demonstração, pela ofensora, de 

"culpa exclusiva do consumidor" (CDC, art. 14, § 3º, I). Ocorrência de 

fortuito interno, incapaz de afastar a imputação. Teoria do risco 
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profissional (risco-proveito), inerente à atividade econômica (lucrativa) 

exercida. APELAÇÃO DESPROVIDA NESSE PONTO. DANO MORAL. 

CARACTERIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. VIOLAÇÃO DE DIREITO 

DA PERSONALIDADE. Lesão à honra objetiva da apelada-autora. 

APELAÇÃO DESPROVIDA NESSE PONTO. COMPENSAÇÃO DE R$ 

20.000,00 FIXADA NA ORIGEM. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO 

PARA R$ 8.000,00. Adequação às peculiaridades do caso concreto, aos 

princípios da proporcionalidade-razoabilidade e da moderação, e às 

finalidades compensatória e pedagógica da reparação. APELAÇÃO 

PROVIDA NESSE PONTO.(TJ-SP - APL: 01310483020108260100 SP 

0131048-30.2010.8.26.0100, Relator: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 

09/03/2015, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

12/03/2015). De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo 

de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 

5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 

186 do CC. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se 

orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização 

de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as 

condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, 

I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados para: - TORNAR DEFINITIVA/CONFIRMAR a decisão de 

TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA, proferida em 

exame sumário (7463919) - DECLARAR a inexistência de relação jurídica 

entre as partes oriunda do contrato nº 0200992918, bem como, o 

cancelamento dos débitos da parte autora com a parte ré referente à 

dívida em litígio; - CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte 

autora, a título de dano moral, o valor de R$ 7.000,00 (sete 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. 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. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  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, 16 de fevereiro 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. 8010150-45.2016.8.11.0038 REQUERENTE: LEONILDO NASCIMENTO 

VEDA, PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT, MUNICIPIO DE ARAPUTANGA PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/95, art. 38, caput c/c Lei 

n. 12.153/09, art. 27. 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 por LEONILDO 

NASCIMENTO VEDA em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO E 

MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA, em que requer o fornecimento do tratamento 

de Oxigenoterapia Hiperbárica (Câmara Hiperbárica). 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. A parte reclamante 

objetiva o fornecimento do tratamento requerido, uma vez que apresenta 

sequelas de trauma com lesão raque medular a nível cervical, estando 

acamado e com úlceras de pressão na região dorso sacral com infecção 

secundária de difícil tratamento. O Município de Araputanga, alegou 

preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, posto que, em razão dos 

limites da competência, resta a este apenas a atenção básica, contudo, tal 

alegação não merece prosperar. 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. 

Ante a legitimidade das partes, julgo improcedente a preliminar suscitada 

pela requerida e passo a analisar o mérito. 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 que necessita tratamento de 

Oxigenoterapia Hiperbárica (Câmara Hiperbárica), não tendo condições 

financeiras de pagar pelo referido tratamento, o que vem comprometendo 

sua saúde, e a peça inicial veio acompanhada dos pedidos médicos que 

demonstra o suso narrado. O processo foi enviado ao Núcleo de Apoio 

Técnico-NAT, o qual em parecer informou que o tratamento proposto está 

bem indicado no caso em tela. A parte adversa Estado de Mato Grosso, 

manifestou seu comprometimento com o princípio da universalidade do 

acesso a saúde, informando que oficio foi enviado ao Secretário de 

Estado da Saúde, bem como alega impertinência na aplicação de multa, e 

impossibilidade de escolha da marca comercial, em detrimento de outros 

medicamentos similares. A Ré Município de Araputanga em sua defesa 
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aduz que nos limites de sua competência apenas é responsável pela 

prestação básica a saúde. Por fim, requerem improcedência da presente 

ação. Contudo em analise aos documentos anexados aos autos, entendo 

que razão não assiste as reclamadas, vejamos. A Constituição Federal 

garante a todos os cidadãos uma existência digna e eleva a saúde a 

condição de direito fundamental do homem. É inquestionável, pois o direito 

a saúde. No caso em apreço, o que se pretende é o reconhecimento 

judicial da obrigação do Estado em fornecer o tratamento médico, de modo 

a garantir à paciente a sobrevida e uma melhor qualidade desta. Assim, 

considerando o pedido médico e a importância do respectivo tratamento 

para saúde do autor, apresenta-se inconcebível a negativa das 

reclamadas em fornece-lo. Cumpre asseverar que o Poder Público tem a 

obrigação de fornecer a todo cidadão o direito fundamental à saúde, 

devendo as reclamados, portanto, prover os meios necessários para 

realizar o exame pleiteado pela parte autora, de acordo com o pedido 

médico. Por fim, esclareço que o não atendimento do decisum 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, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 

269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para 

DETERMINAR que as reclamadas, solidariamente, promovam o tratamento 

necessário à reclamante da forma constante na exordial e documentos 

médicos juntados – fornecendo do tratamento de Oxigenoterapia 

Hiperbárica (Câmara Hiperbárica), de forma continuada, por período 

necessário para recuperação do reclamante, seja na rede pública ou, na 

falta/impossibilidade de realização nessa, particular, no prazo de 10 (dez) 

dias corridos do trânsito em julgado, 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 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação 

especial, não haverá/não sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, 

art. 11. 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, 

prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública – Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, 

Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro Estadual - “Enunciado 3 – A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 730 do Código de Processo Civil, facultando-se 

a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO XIII ENCONTRO 

– CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – CUIABÁ); Enunciado 4 - As 

Requisições de Pequeno Valor e os precatórios deverão ser 

encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins de pagamento. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - 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. Araputanga-MT, 21 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, 16 de fevereiro 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. 8010150-45.2016.8.11.0038 REQUERENTE: LEONILDO NASCIMENTO 

VEDA, PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT, MUNICIPIO DE ARAPUTANGA PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/95, art. 38, caput c/c Lei 

n. 12.153/09, art. 27. 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 por LEONILDO 

NASCIMENTO VEDA em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO E 

MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA, em que requer o fornecimento do tratamento 

de Oxigenoterapia Hiperbárica (Câmara Hiperbárica). 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. A parte reclamante 

objetiva o fornecimento do tratamento requerido, uma vez que apresenta 

sequelas de trauma com lesão raque medular a nível cervical, estando 

acamado e com úlceras de pressão na região dorso sacral com infecção 

secundária de difícil tratamento. O Município de Araputanga, alegou 

preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, posto que, em razão dos 

limites da competência, resta a este apenas a atenção básica, contudo, tal 

alegação não merece prosperar. 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. 

Ante a legitimidade das partes, julgo improcedente a preliminar suscitada 

pela requerida e passo a analisar o mérito. 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 
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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 que necessita tratamento de 

Oxigenoterapia Hiperbárica (Câmara Hiperbárica), não tendo condições 

financeiras de pagar pelo referido tratamento, o que vem comprometendo 

sua saúde, e a peça inicial veio acompanhada dos pedidos médicos que 

demonstra o suso narrado. O processo foi enviado ao Núcleo de Apoio 

Técnico-NAT, o qual em parecer informou que o tratamento proposto está 

bem indicado no caso em tela. A parte adversa Estado de Mato Grosso, 

manifestou seu comprometimento com o princípio da universalidade do 

acesso a saúde, informando que oficio foi enviado ao Secretário de 

Estado da Saúde, bem como alega impertinência na aplicação de multa, e 

impossibilidade de escolha da marca comercial, em detrimento de outros 

medicamentos similares. A Ré Município de Araputanga em sua defesa 

aduz que nos limites de sua competência apenas é responsável pela 

prestação básica a saúde. Por fim, requerem improcedência da presente 

ação. Contudo em analise aos documentos anexados aos autos, entendo 

que razão não assiste as reclamadas, vejamos. A Constituição Federal 

garante a todos os cidadãos uma existência digna e eleva a saúde a 

condição de direito fundamental do homem. É inquestionável, pois o direito 

a saúde. No caso em apreço, o que se pretende é o reconhecimento 

judicial da obrigação do Estado em fornecer o tratamento médico, de modo 

a garantir à paciente a sobrevida e uma melhor qualidade desta. Assim, 

considerando o pedido médico e a importância do respectivo tratamento 

para saúde do autor, apresenta-se inconcebível a negativa das 

reclamadas em fornece-lo. Cumpre asseverar que o Poder Público tem a 

obrigação de fornecer a todo cidadão o direito fundamental à saúde, 

devendo as reclamados, portanto, prover os meios necessários para 

realizar o exame pleiteado pela parte autora, de acordo com o pedido 

médico. Por fim, esclareço que o não atendimento do decisum 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, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 

269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para 

DETERMINAR que as reclamadas, solidariamente, promovam o tratamento 

necessário à reclamante da forma constante na exordial e documentos 

médicos juntados – fornecendo do tratamento de Oxigenoterapia 

Hiperbárica (Câmara Hiperbárica), de forma continuada, por período 

necessário para recuperação do reclamante, seja na rede pública ou, na 

falta/impossibilidade de realização nessa, particular, no prazo de 10 (dez) 

dias corridos do trânsito em julgado, 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 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação 

especial, não haverá/não sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, 

art. 11. 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, 

prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública – Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, 

Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro Estadual - “Enunciado 3 – A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 730 do Código de Processo Civil, facultando-se 

a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO XIII ENCONTRO 

– CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – CUIABÁ); Enunciado 4 - As 

Requisições de Pequeno Valor e os precatórios deverão ser 

encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins de pagamento. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - 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. Araputanga-MT, 21 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, 16 de fevereiro 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. 8010231-91.2016.8.11.0038 REQUERENTE: DAVI DE OLIVEIRA LOPES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA PROJETO DE SENTENÇA Visto 

e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/95, art. 38, caput 

c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. 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 por DAVI 

DE OLIVEIRA LOPES, menor, neste ato representado por seu genitor Sr. 

Faustino Lopes dos Santos, em desfavor do MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA, 

em que requer o fornecimento dos de 72 doses do hormônio 

Adrenocorticotrófico (ACTH 0,25 mg – SYNACTHEN). 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. A parte reclamante com 1 

ano e 11 meses, afirma que é portadora de DUAS SÍNDROMES: 
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MILLER-DIEKER que causou a lisencefalia (anomalia cerebraol, e 

SÍNDROME DE WEST, causadora de crises incontroláveis de epilepsia , 

sendo prescrito 72 doses do hormônio Adrenocorticotrófico (ACTH 0,25 

mg – SYNACTHEN, posto que, os medicamentos disponíveis no mercado 

brasileiro, que o autor vinha fazendo uso, não estavam surtindo mais 

efeito, a peça inicial veio, acompanhada de diversos documentos médicos 

que demonstram o suso narrado, sendo deferida a liminar suscitada. Em 

sede de preliminares a requerida alega ilegitimidade ad causam, contudo, a 

preliminar não merece acolhida. No caso, há verdadeira responsabilidade 

solidária entre os entes federados no atendimento da saúde, como se 

depreende do Texto Constitucional de 1988 (art. 196). No plano 

infraconstitucional, o art. 4º da Lei 8.080/90 explicita esse dever. Anuncia 

que o Sistema Único de Saúde constitui-se pelo “conjunto de ações e 

serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, 

estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações 

mantidas pelo Poder Público”. Não é por outra razão que a Suprema Corte 

decidiu: “(...) O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de 

sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode 

mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de 

incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento 

inconstitucional...” (STF, Agravo em Recurso Extraordinário nº 

271.286-8-RS, J. 12.09.2000, rel. Min. Celso de Mello). No mesmo sentido: 

“Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando alcançar a 

saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema 

Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios” (STF, RE nº 195.192-3/RS, 

Relator Ministro Marco Aurélio, j. 22.02.2000). Ante a legitimidade da parte, 

julgo improcedente a preliminar suscitada pela requerida. Feitas estas 

considerações, e, no mais, presentes os pressupostos e condições da 

ação, passo a análise de mérito. No mérito, o pedido procede. Dispõe o art. 

196, CF: “A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação. ” Portanto, este 

dever imputado ao Estado, aqui compreendendo a União, os Estados e o 

Município, à implementação de políticas públicas de atendimento integral, é 

irrestrito e incondicionado, podendo ser exigido de qualquer ente estatal. 

No caso em exame, há indicação médica, e, portanto, o tratamento 

necessitado se transforma em direito líquido e certo do autor, que pode e 

deve ser exigido. Assim, não prospera tese defensiva. Por fim, registre-se 

que a reserva do possível não é capaz de obstar a exigência de direito 

constitucional à vida. Não se desconhece a grave situação financeira dos 

entes federativos, entretanto, se a saúde for relegada a plano que não o 

primeiro, cumprindo-se o dispositivo constitucional apenas em parte, a 

própria existência do Estado perderá a razão de ser. A propósito: 

“Obrigação de fazer - Fornecimento de medicamentos e/ou equipamentos 

para pessoa hipossuficiente – Competência concorrente da União, 

Estados e Municípios para cuidar da saúde pública Obrigatoriedade de 

fornecer remédios, equipamentos e tratamentos à população, de forma 

regular c constante, nos termos da prescrição médica, independentemente 

de eventuais óbices orçamentários ou de listas oficiais por ele elaboradas. 

Princípio da reserva do possível inoponível em relação ao direito à vida - 

Artigos 1º da Constituição Federal e artigos 219, 220 e 223 da 

Constituição Estadual - Ação procedente - Recursos não providos.” 

(APELAÇÃO CÍVEL COM REVISÃO n° 651.433-5/7-00, da Comarca de 

DIADEMA – Relator: Aléssio Gonçalves – 09/11/2007 – V.U. - encontrado 

no sítio www.tj.sp.gov.br). Verifica-se que, foi deferida liminar e entrega 

do medicamento requerido, a qual foi devidamente cumprida pela 

requerida, conforme informação anexada aos autos pela parte autora. 

Cumpre ressaltar que, a determinação judicial de preservação dos direitos 

fundamentais, de forma alguma pode ser entendida como uma incursão 

indevida de um poder sobre outro. A tripartição dos poderes, na linha 

histórica esboçada, tinha o objetivo de instituir o sistema de freios e de 

contrapesos, segundo o qual, pela ação de um poder, certas falhas, 

omissões ou abusos do outro seriam contornados. Enfim, a própria 

disposição dos poderes pressupõe a sua interpenetração, sob pena de se 

institucionalizar a arbitrariedade. Portanto, quando o Poder Judiciário faz 

cumprir norma cogente, não está intervindo indevidamente em outro poder, 

mas sim, restabelecendo a sua linha originária que por qualquer motivo foi 

abandonada. ISTO POSTO e considerando o tudo mais que dos autos 

consta JULGO PROCEDENTE a presente ação, com fundamento no artigo 

487, I do CPC, e TORNO DEFINITIVA a medida antecipatória concedida e 

cumprida. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. 

Por força da legislação especial, não haverá/não sujeita a reexame 

necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após o trânsito em julgado, 

certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com 

as baixas e anotações de estilo. 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. 

Araputanga-MT, 21 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, 16 de fevereiro 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. 8010231-91.2016.8.11.0038 REQUERENTE: DAVI DE OLIVEIRA LOPES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA PROJETO DE SENTENÇA Visto 

e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/95, art. 38, caput 

c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. 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 por DAVI 

DE OLIVEIRA LOPES, menor, neste ato representado por seu genitor Sr. 

Faustino Lopes dos Santos, em desfavor do MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA, 

em que requer o fornecimento dos de 72 doses do hormônio 

Adrenocorticotrófico (ACTH 0,25 mg – SYNACTHEN). 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. A parte reclamante com 1 

ano e 11 meses, afirma que é portadora de DUAS SÍNDROMES: 

MILLER-DIEKER que causou a lisencefalia (anomalia cerebraol, e 

SÍNDROME DE WEST, causadora de crises incontroláveis de epilepsia , 

sendo prescrito 72 doses do hormônio Adrenocorticotrófico (ACTH 0,25 

mg – SYNACTHEN, posto que, os medicamentos disponíveis no mercado 

brasileiro, que o autor vinha fazendo uso, não estavam surtindo mais 

efeito, a peça inicial veio, acompanhada de diversos documentos médicos 

que demonstram o suso narrado, sendo deferida a liminar suscitada. Em 

sede de preliminares a requerida alega ilegitimidade ad causam, contudo, a 

preliminar não merece acolhida. No caso, há verdadeira responsabilidade 

solidária entre os entes federados no atendimento da saúde, como se 

depreende do Texto Constitucional de 1988 (art. 196). No plano 

infraconstitucional, o art. 4º da Lei 8.080/90 explicita esse dever. Anuncia 

que o Sistema Único de Saúde constitui-se pelo “conjunto de ações e 

serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, 

estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações 

mantidas pelo Poder Público”. Não é por outra razão que a Suprema Corte 

decidiu: “(...) O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de 

sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode 

mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de 

incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento 

inconstitucional...” (STF, Agravo em Recurso Extraordinário nº 
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271.286-8-RS, J. 12.09.2000, rel. Min. Celso de Mello). No mesmo sentido: 

“Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando alcançar a 

saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema 

Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios” (STF, RE nº 195.192-3/RS, 

Relator Ministro Marco Aurélio, j. 22.02.2000). Ante a legitimidade da parte, 

julgo improcedente a preliminar suscitada pela requerida. Feitas estas 

considerações, e, no mais, presentes os pressupostos e condições da 

ação, passo a análise de mérito. No mérito, o pedido procede. Dispõe o art. 

196, CF: “A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação. ” Portanto, este 

dever imputado ao Estado, aqui compreendendo a União, os Estados e o 

Município, à implementação de políticas públicas de atendimento integral, é 

irrestrito e incondicionado, podendo ser exigido de qualquer ente estatal. 

No caso em exame, há indicação médica, e, portanto, o tratamento 

necessitado se transforma em direito líquido e certo do autor, que pode e 

deve ser exigido. Assim, não prospera tese defensiva. Por fim, registre-se 

que a reserva do possível não é capaz de obstar a exigência de direito 

constitucional à vida. Não se desconhece a grave situação financeira dos 

entes federativos, entretanto, se a saúde for relegada a plano que não o 

primeiro, cumprindo-se o dispositivo constitucional apenas em parte, a 

própria existência do Estado perderá a razão de ser. A propósito: 

“Obrigação de fazer - Fornecimento de medicamentos e/ou equipamentos 

para pessoa hipossuficiente – Competência concorrente da União, 

Estados e Municípios para cuidar da saúde pública Obrigatoriedade de 

fornecer remédios, equipamentos e tratamentos à população, de forma 

regular c constante, nos termos da prescrição médica, independentemente 

de eventuais óbices orçamentários ou de listas oficiais por ele elaboradas. 

Princípio da reserva do possível inoponível em relação ao direito à vida - 

Artigos 1º da Constituição Federal e artigos 219, 220 e 223 da 

Constituição Estadual - Ação procedente - Recursos não providos.” 

(APELAÇÃO CÍVEL COM REVISÃO n° 651.433-5/7-00, da Comarca de 

DIADEMA – Relator: Aléssio Gonçalves – 09/11/2007 – V.U. - encontrado 

no sítio www.tj.sp.gov.br). Verifica-se que, foi deferida liminar e entrega 

do medicamento requerido, a qual foi devidamente cumprida pela 

requerida, conforme informação anexada aos autos pela parte autora. 

Cumpre ressaltar que, a determinação judicial de preservação dos direitos 

fundamentais, de forma alguma pode ser entendida como uma incursão 

indevida de um poder sobre outro. A tripartição dos poderes, na linha 

histórica esboçada, tinha o objetivo de instituir o sistema de freios e de 

contrapesos, segundo o qual, pela ação de um poder, certas falhas, 

omissões ou abusos do outro seriam contornados. Enfim, a própria 

disposição dos poderes pressupõe a sua interpenetração, sob pena de se 

institucionalizar a arbitrariedade. Portanto, quando o Poder Judiciário faz 

cumprir norma cogente, não está intervindo indevidamente em outro poder, 

mas sim, restabelecendo a sua linha originária que por qualquer motivo foi 

abandonada. ISTO POSTO e considerando o tudo mais que dos autos 

consta JULGO PROCEDENTE a presente ação, com fundamento no artigo 

487, I do CPC, e TORNO DEFINITIVA a medida antecipatória concedida e 

cumprida. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. 

Por força da legislação especial, não haverá/não sujeita a reexame 

necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após o trânsito em julgado, 

certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com 

as baixas e anotações de estilo. 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. 

Araputanga-MT, 21 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, 16 de fevereiro 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. 8010128-84.2016.8.11.0038 REQUERENTE: PAULO SERGIO CANDIDO 

PONDE REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO 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 RECLAMAÇÃO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por PAULO 

SERGIO CANDIDO PONDE em face de CNOVA COMERCIO ELETRONICO 

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. 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. Fundamento e decido. Presentes 

os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao 

julgamento do mérito. Havendo relação de consumo, e estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, isso porque a parte ré está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Incumbe à parte ré provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de produtos, 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. Pelo que se extrai da peça inaugural e dos documentos 

que a acompanham, verifico que a parte promovente, adquiriu na data de 

28/11/2015, dois produtos no site da requerida, no entanto, mesmo tendo 

efetuado o adimplemento total, até a presente data o aparelho celular não 

foi entregue. Diante da tentativa frustrada em resolver o problema pela via 

administrativa, por meio de ligações e o canal de CHAT, busca a Tutela 

Jurisdicional pleiteando, seja a empresa ré compelida a realizar a 

devolução dos valores pagos pelo produto Smartphone Novo Moto X 

Vintage, 32 GB bem como, a compensação pelos danos morais 

suportados. A pretensão se mostra devidamente amparada 

documentalmente. Por outro lado, observo que a defesa foi apresentada 

carecendo de documentos que contrariem as alegações da parte autora, 

destaco, incumbia à parte promovida trazer a lume as provas aptas a 

afastar a pretensão autoral, bem assim, quaisquer causas impeditivas, 

modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, 

o que não ocorreu in casu. Pelo contrário, a contestação foi apresentada 

sem trazer aos autos qualquer prova de que a requerida tentou resolver 

administrativamente as solicitações da parte autora, não justificando a não 

entrega do produto adquirido e pago há mais de 02 anos. Deste modo, não 

comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito da parte reclamante, reputa-se assim, existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. No tocante aos danos materiais, sopesadas as 

peculiaridades da espécie em litígio, aliadas àquelas próprias que 

envolveram o evento danoso, entendo que deve ser aquilatada, nos danos 

morais devidos à parte Demandante (art. 497 e 499 do CPC), pois que a 

converto em perdas e danos. No que concerne aos danos morais, dúvida 

não há de que restaram violados direitos da personalidade da parte 

reclamante, que faz jus a uma compensação pelo abalo extrapatrimonial 

experimentado, visto que se sujeitou a uma completa desconsideração da 
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parte ré. 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). O primeiro comportamento que se espera, de forma legitima, é 

que o fornecedor cumpra sua oferta nos termos estabelecidos, não 

frustrando as expectativas do consumidor. Nesse sentido, a ré criou uma 

legitima expectativa no autor de que os produtos adquiridos e pagos 

seriam entregues. Além disso, é evidente o tratamento com desleixo ao 

consumidor com perda de tempo útil. A questão poderia ser solvida a 

tempo e modo satisfatório pelo fornecedor, que assim não o faz, gerando 

uma lesão ao consumidor. Segundo Marcos Dessaune, autor da tese 

Desvio Produtivo do Consumidor: o prejuízo do tempo desperdiçado, o 

desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma 

situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar 

as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele 

preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a 

um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável Segundo 

o referido doutrinador se o tempo não é um bem jurídico tangível e 

expressamente previsto na Constituição, as decisões demonstram que ele 

pode ser englobado na figura do dano moral. O tempo é finito, 

inacumulável e irrecuperável”. Quanto aos danos morais, a conduta 

ofendeu a integridade psicológica do autor, que tentou de diversas 

maneiras resolver administrativamente antes de recorrer ao Judiciário. No 

que diz respeito ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Quantum arbitrado que deve considerar os princípios atinentes à matéria e 

as particularidades do caso concreto. Ante o exposto, e o que mais 

consta dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: - CONDENAR a 

reclamada indenizar o reclamante, a título de dano patrimonial/material, no 

valor de R$ 1.046,54 (um mil, quarenta e seis reais e cinquenta e quatro 

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 a indenizar/compensar 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. 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, 21 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, 16 de fevereiro 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. 8010128-84.2016.8.11.0038 REQUERENTE: PAULO SERGIO CANDIDO 

PONDE REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO 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 RECLAMAÇÃO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por PAULO 

SERGIO CANDIDO PONDE em face de CNOVA COMERCIO ELETRONICO 

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. 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. Fundamento e decido. Presentes 

os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao 

julgamento do mérito. Havendo relação de consumo, e estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, isso porque a parte ré está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Incumbe à parte ré provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de produtos, 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. Pelo que se extrai da peça inaugural e dos documentos 

que a acompanham, verifico que a parte promovente, adquiriu na data de 

28/11/2015, dois produtos no site da requerida, no entanto, mesmo tendo 

efetuado o adimplemento total, até a presente data o aparelho celular não 

foi entregue. Diante da tentativa frustrada em resolver o problema pela via 

administrativa, por meio de ligações e o canal de CHAT, busca a Tutela 

Jurisdicional pleiteando, seja a empresa ré compelida a realizar a 

devolução dos valores pagos pelo produto Smartphone Novo Moto X 

Vintage, 32 GB bem como, a compensação pelos danos morais 

suportados. A pretensão se mostra devidamente amparada 

documentalmente. Por outro lado, observo que a defesa foi apresentada 

carecendo de documentos que contrariem as alegações da parte autora, 

destaco, incumbia à parte promovida trazer a lume as provas aptas a 

afastar a pretensão autoral, bem assim, quaisquer causas impeditivas, 

modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, 

o que não ocorreu in casu. Pelo contrário, a contestação foi apresentada 

sem trazer aos autos qualquer prova de que a requerida tentou resolver 

administrativamente as solicitações da parte autora, não justificando a não 
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entrega do produto adquirido e pago há mais de 02 anos. Deste modo, não 

comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito da parte reclamante, reputa-se assim, existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. No tocante aos danos materiais, sopesadas as 

peculiaridades da espécie em litígio, aliadas àquelas próprias que 

envolveram o evento danoso, entendo que deve ser aquilatada, nos danos 

morais devidos à parte Demandante (art. 497 e 499 do CPC), pois que a 

converto em perdas e danos. No que concerne aos danos morais, dúvida 

não há de que restaram violados direitos da personalidade da parte 

reclamante, que faz jus a uma compensação pelo abalo extrapatrimonial 

experimentado, visto que se sujeitou a uma completa desconsideração da 

parte ré. 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). O primeiro comportamento que se espera, de forma legitima, é 

que o fornecedor cumpra sua oferta nos termos estabelecidos, não 

frustrando as expectativas do consumidor. Nesse sentido, a ré criou uma 

legitima expectativa no autor de que os produtos adquiridos e pagos 

seriam entregues. Além disso, é evidente o tratamento com desleixo ao 

consumidor com perda de tempo útil. A questão poderia ser solvida a 

tempo e modo satisfatório pelo fornecedor, que assim não o faz, gerando 

uma lesão ao consumidor. Segundo Marcos Dessaune, autor da tese 

Desvio Produtivo do Consumidor: o prejuízo do tempo desperdiçado, o 

desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma 

situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar 

as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele 

preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a 

um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável Segundo 

o referido doutrinador se o tempo não é um bem jurídico tangível e 

expressamente previsto na Constituição, as decisões demonstram que ele 

pode ser englobado na figura do dano moral. O tempo é finito, 

inacumulável e irrecuperável”. Quanto aos danos morais, a conduta 

ofendeu a integridade psicológica do autor, que tentou de diversas 

maneiras resolver administrativamente antes de recorrer ao Judiciário. No 

que diz respeito ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Quantum arbitrado que deve considerar os princípios atinentes à matéria e 

as particularidades do caso concreto. Ante o exposto, e o que mais 

consta dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: - CONDENAR a 

reclamada indenizar o reclamante, a título de dano patrimonial/material, no 

valor de R$ 1.046,54 (um mil, quarenta e seis reais e cinquenta e quatro 

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 a indenizar/compensar 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. 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, 21 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, 16 de fevereiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010128-84.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO CANDIDO PONDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA AZEVEDO BRAZ OAB - RJ0208791A (ADVOGADO)

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(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. 8010128-84.2016.8.11.0038 REQUERENTE: PAULO SERGIO CANDIDO 

PONDE REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO 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 RECLAMAÇÃO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por PAULO 

SERGIO CANDIDO PONDE em face de CNOVA COMERCIO ELETRONICO 

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. 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. Fundamento e decido. Presentes 

os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao 

julgamento do mérito. Havendo relação de consumo, e estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, isso porque a parte ré está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Incumbe à parte ré provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de produtos, 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. Pelo que se extrai da peça inaugural e dos documentos 

que a acompanham, verifico que a parte promovente, adquiriu na data de 

28/11/2015, dois produtos no site da requerida, no entanto, mesmo tendo 

efetuado o adimplemento total, até a presente data o aparelho celular não 

foi entregue. Diante da tentativa frustrada em resolver o problema pela via 

administrativa, por meio de ligações e o canal de CHAT, busca a Tutela 
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Jurisdicional pleiteando, seja a empresa ré compelida a realizar a 

devolução dos valores pagos pelo produto Smartphone Novo Moto X 

Vintage, 32 GB bem como, a compensação pelos danos morais 

suportados. A pretensão se mostra devidamente amparada 

documentalmente. Por outro lado, observo que a defesa foi apresentada 

carecendo de documentos que contrariem as alegações da parte autora, 

destaco, incumbia à parte promovida trazer a lume as provas aptas a 

afastar a pretensão autoral, bem assim, quaisquer causas impeditivas, 

modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, 

o que não ocorreu in casu. Pelo contrário, a contestação foi apresentada 

sem trazer aos autos qualquer prova de que a requerida tentou resolver 

administrativamente as solicitações da parte autora, não justificando a não 

entrega do produto adquirido e pago há mais de 02 anos. Deste modo, não 

comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito da parte reclamante, reputa-se assim, existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. No tocante aos danos materiais, sopesadas as 

peculiaridades da espécie em litígio, aliadas àquelas próprias que 

envolveram o evento danoso, entendo que deve ser aquilatada, nos danos 

morais devidos à parte Demandante (art. 497 e 499 do CPC), pois que a 

converto em perdas e danos. No que concerne aos danos morais, dúvida 

não há de que restaram violados direitos da personalidade da parte 

reclamante, que faz jus a uma compensação pelo abalo extrapatrimonial 

experimentado, visto que se sujeitou a uma completa desconsideração da 

parte ré. 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). O primeiro comportamento que se espera, de forma legitima, é 

que o fornecedor cumpra sua oferta nos termos estabelecidos, não 

frustrando as expectativas do consumidor. Nesse sentido, a ré criou uma 

legitima expectativa no autor de que os produtos adquiridos e pagos 

seriam entregues. Além disso, é evidente o tratamento com desleixo ao 

consumidor com perda de tempo útil. A questão poderia ser solvida a 

tempo e modo satisfatório pelo fornecedor, que assim não o faz, gerando 

uma lesão ao consumidor. Segundo Marcos Dessaune, autor da tese 

Desvio Produtivo do Consumidor: o prejuízo do tempo desperdiçado, o 

desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma 

situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar 

as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele 

preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a 

um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável Segundo 

o referido doutrinador se o tempo não é um bem jurídico tangível e 

expressamente previsto na Constituição, as decisões demonstram que ele 

pode ser englobado na figura do dano moral. O tempo é finito, 

inacumulável e irrecuperável”. Quanto aos danos morais, a conduta 

ofendeu a integridade psicológica do autor, que tentou de diversas 

maneiras resolver administrativamente antes de recorrer ao Judiciário. No 

que diz respeito ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Quantum arbitrado que deve considerar os princípios atinentes à matéria e 

as particularidades do caso concreto. Ante o exposto, e o que mais 

consta dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: - CONDENAR a 

reclamada indenizar o reclamante, a título de dano patrimonial/material, no 

valor de R$ 1.046,54 (um mil, quarenta e seis reais e cinquenta e quatro 

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 a indenizar/compensar 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. 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, 21 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, 16 de fevereiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-60.2017.8.11.0038
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JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REDE SCB - REDE DOS SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO CALDEIRA BARBOSA OAB - SP0177839A (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. 1000196-60.2017.8.11.0038 REQUERENTE: J. A. DA SILVA LIMA - ME 

REQUERIDO: REDE SCB - REDE DOS SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL 

LTDA Projeto de Sentença Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM 

PEDIDO DE LIMINAR, movida por J. A. DA SILVA ME em desfavor de REDE 

DOS SERVIÇOS DE CRÉDITO DO BRASIL 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 c.c 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Dispensado o relatório na forma do 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Fundamento e Decido. A presente ação deve 

ser julgada antecipadamente, na forma autorizada pelo art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, uma vez a questão é de direito e de fato e está 

totalmente comprovada nos autos. Inicialmente, de rigor aplica-se ao 

presente feito, o Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, se encontra consolidada, no sentido 

de que a determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser 

feita mediante aplicação da teoria finalista que entende ser possível que a 

pessoa jurídica seja equiparável ao consumidor no caso concreto, desde 

que o objeto discutido não ser repassado a outros consumidores, como é 
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o caso em questão. Feita essa premissa, passo a analisar a preliminar 

arguida em contestação. A alegação de incompetência territorial não 

merece acolhida. A regra do artigo 101, inciso I do CDC retrata aquilo que 

já se encontra genericamente disciplinado como direito fundamental do 

consumidor. Ou seja, facilitar a defesa do consumidor em Juízo tem como 

um dos itens a viabilização da prerrogativa de foro. “Art. 101. Na ação de 

responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo 

do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes 

normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor; (...)” Assim, 

aplicável no presente caso, tal artigo, a permitir a propositura da ação no 

domicílio do consumidor, sendo, portanto, este juízo, o competente para 

processar e julgar a presente demanda. Acolho o pedido de revelia feito 

pela autora em sua peça de impugnação, posto que não consta nos autos 

a juntada da referida carta de preposição, dando ensejo à aplicação do 

entendimento inserto no Enunciado n. 99 do FONAJE, do XIX Encontro – 

Aracaju/SE e que substituiu o Enunciado n. 42 -, em que, em caso de 

comparecimento de preposto sem a necessária carta de preposição 

escrita ou com carta de preposição em que não conste expressamente o 

poder para transigir, só será possível a fixação de prazo para 

apresentação posterior quando formalizado acordo com a parte contrária, 

para efeito de validação deste, incidindo os efeitos da contumácia e 

revelia, de plano, em caso contrário, ou seja, quando não formalizado o 

acordo, submetendo a parte às sanções dos artigos 20 e 51, I, da Lei n. 

9.099/1995. Portanto, decreto à revelia da requerida. Indefiro o pedido de 

retirada dos autos da contestação, sob alegação de que o advogado 

Ronaldo Caldeira Barbosa não possuí poderes para substabelecer aos 

advogados Fabiana da Silva Ramos e Rafael Junior Mendes Bonani, uma 

vez que os documentos de id. 9930413, 9930420, comprovam correta 

representação. Presentes os pressupostos processuais e as condições 

da ação, passo ao julgamento do mérito. 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. O que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia, é que a parte autora sustenta 

que, desde junho de 2016, vem tentando efetuar o cancelamento dos 

serviços da requerida, contudo, não foi atendida pelo preposto que 

efetuou a contratação, pedido de e-mail, e ainda nem após a reclamação 

junto ao PROCON. Argumenta que mesmo tendo solicitado o cancelamento 

dos serviços continuou a efetuar os pagamentos das faturas que lhe eram 

enviadas, não tendo seus pedidos atendidos. Diante de todos os 

transtornos vivenciados, bem como, pela tentativa frustrada em resolver o 

problema pela via administrativa, busca a Tutela Jurisdicional como 

garantia de seus direitos. A requerida em sua defesa alega culpa 

exclusiva da autora, uma vez que, não teria cumprido as normas 

estabelecidas no contrato para envio de pedido de cancelamento, o que 

não poderia ter sido feito via e-mail, devendo a autora cumprir as 

cláusulas do contrato (pacta sunt servanda). Por fim alega inexistência de 

danos morais e requer a improcedência da ação. 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 exigibilidade da dívida. Pelo 

contrário, o conjunto probatório inserto nos autos é apto a corroborar com 

as alegações da parte autora, que mesmo após diversas tentativas de 

cancelamento, foi ignorada com o continuo envio de faturas, sendo a 

autora ignorada pelo preposto (mensagens trocadas - id 9006896), 

ignorada nos e-mails trocados e respondidos pela requerida (id 9006895), 

e ainda mesmo após reclamação junto ao PROCON e tentativa de 

conciliação, não teve atenção da requerida. Salienta-se que os débitos 

que a requerida aduz serem geradores da inscrição, possuem data muito 

posterior ao pedido de cancelamento do contrato, portanto, indevido. A 

reclamada ainda aduz que a autora, não atendeu os requisitos contratuais 

de pedido de solicitação de cancelamento, o qual não poderia ter sido feito 

por e-mail, devendo a autora enviar por correspondência via AR, carta em 

papel timbrado, devidamente assinada pelo responsável com número de 

CNPJ ou CPF, contudo, não anexa em sua defesa o contrato com tal 

previsão. Ademais, restou demonstrado nos e-mails que esta tinha 

consciência de que a autora deseja cancelar o contrato, sendo de sua 

obrigação instruir o consumidor sobre as maneiras de realizar tal pedido. 

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, delineada a situação fática, 

as assertivas lançadas pela parte autora se revestiram de 

verossimilhança suficiente a lhe garantir atendimento à pretensão 

indenizatória. Nessa senda, 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 seu 

crédito restrito inviabilizando, por conseguinte, o exercício de sua 

atividade comercial. Outrossim, em se tratando de pessoa jurídica, restou 

sedimentado na Súmula nº 227 do colendo Superior Tribunal de Justiça, 

que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Todavia, sua configuração 

depende da cabal demonstração do abalo da imagem da parte 

supostamente ofendida, no meio em que desempenha as suas atividades 

ou, em outras palavras, que o seu "bom nome" seja negativamente afetado 

- honra objetiva, o que no presente caso restou incontroverso. Nessa 

senda, entendo, que as provas e demais argumentos retratados nos autos 

indica postura da Ré suficiente para gerar ofensa à honra, devendo ser 

objeto de compensação a título de danos morais. Impõe-se, portanto, a 

aplicação do artigo 186 do Código Civil, que define ato ilícito e, por 

consequência, estabelece a obrigação de reparação dos danos daquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral. (Sergio 

Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 4ª Ed., pág. 102). 

Ademais, 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. Nesse sentir, o princípio da confiança busca proteger a 

confiança que o consumidor deposita no vínculo contratual, mas 

especificamente na prestação contratual, na sua adequação ao fim que 

razoavelmente dele se espera, tutelando também a confiança depositada 

na segurança do produto ou do serviço prestado. Feitas tais 

considerações, cabe analisar a questão consistente na fixação do 

quantum da indenização por dano moral. No arbitramento da indenização 

advinda de danos morais, o julgador deve valer-se de bom senso e de 

proporcionalidade, atendendo às peculiaridades do caso, não podendo ser 

fixado quantum que torne irrisória a condenação e nem tampouco valor 

vultoso que traduza enriquecimento ilícito. Outro ponto que não posso 

deixar de observar para fixar o quantum indenizatório, é que muito embora 

a indenização deva ter caráter retributivo e punitivo, deve preponderar 

acima disso à diretriz constitucional que elegeu os valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa como princípios fundamentais de nosso Estado 

(art. 1º da CF), razão pela qual não se pode de modo algum buscar 

enriquecimento ilícito, verificando-se cuidadosamente a proporcionalidade 

entre a conduta culposa e o quantum indispensável para a sua reparação. 

Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, com fundamento no art. 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: - DECRETAR a 

revelia da requerida; - RETIRAR o nome da autora dos órgãos de proteção 

ao credito (SPC e SERASA), com relação aos débitos discutidos, caso não 

o tenha feito. - DECLARAR a inexigibilidade dos débitos discutidos nos 

autos e DETERMINAR que a parte Ré realize o CANCELAMENTO do 

contrato em questão, sem qualquer ônus a parte reclamante, devendo a 

reclamada abster-se de exigi-lo(s)/cobrá-lo(s) 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 parte Ré a 

COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de dano moral o valor de R$ 

8.000,00 (oito 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. Sem taxas, despesas, 
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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. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga-MT, 25 de fevereiro 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, 26 de fevereiro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-60.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. DA SILVA LIMA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REDE SCB - REDE DOS SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO CALDEIRA BARBOSA OAB - SP0177839A (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. 1000196-60.2017.8.11.0038 REQUERENTE: J. A. DA SILVA LIMA - ME 

REQUERIDO: REDE SCB - REDE DOS SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL 

LTDA Projeto de Sentença Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM 

PEDIDO DE LIMINAR, movida por J. A. DA SILVA ME em desfavor de REDE 

DOS SERVIÇOS DE CRÉDITO DO BRASIL 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 c.c 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Dispensado o relatório na forma do 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Fundamento e Decido. A presente ação deve 

ser julgada antecipadamente, na forma autorizada pelo art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, uma vez a questão é de direito e de fato e está 

totalmente comprovada nos autos. Inicialmente, de rigor aplica-se ao 

presente feito, o Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, se encontra consolidada, no sentido 

de que a determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser 

feita mediante aplicação da teoria finalista que entende ser possível que a 

pessoa jurídica seja equiparável ao consumidor no caso concreto, desde 

que o objeto discutido não ser repassado a outros consumidores, como é 

o caso em questão. Feita essa premissa, passo a analisar a preliminar 

arguida em contestação. A alegação de incompetência territorial não 

merece acolhida. A regra do artigo 101, inciso I do CDC retrata aquilo que 

já se encontra genericamente disciplinado como direito fundamental do 

consumidor. Ou seja, facilitar a defesa do consumidor em Juízo tem como 

um dos itens a viabilização da prerrogativa de foro. “Art. 101. Na ação de 

responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo 

do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes 

normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor; (...)” Assim, 

aplicável no presente caso, tal artigo, a permitir a propositura da ação no 

domicílio do consumidor, sendo, portanto, este juízo, o competente para 

processar e julgar a presente demanda. Acolho o pedido de revelia feito 

pela autora em sua peça de impugnação, posto que não consta nos autos 

a juntada da referida carta de preposição, dando ensejo à aplicação do 

entendimento inserto no Enunciado n. 99 do FONAJE, do XIX Encontro – 

Aracaju/SE e que substituiu o Enunciado n. 42 -, em que, em caso de 

comparecimento de preposto sem a necessária carta de preposição 

escrita ou com carta de preposição em que não conste expressamente o 

poder para transigir, só será possível a fixação de prazo para 

apresentação posterior quando formalizado acordo com a parte contrária, 

para efeito de validação deste, incidindo os efeitos da contumácia e 

revelia, de plano, em caso contrário, ou seja, quando não formalizado o 

acordo, submetendo a parte às sanções dos artigos 20 e 51, I, da Lei n. 

9.099/1995. Portanto, decreto à revelia da requerida. Indefiro o pedido de 

retirada dos autos da contestação, sob alegação de que o advogado 

Ronaldo Caldeira Barbosa não possuí poderes para substabelecer aos 

advogados Fabiana da Silva Ramos e Rafael Junior Mendes Bonani, uma 

vez que os documentos de id. 9930413, 9930420, comprovam correta 

representação. Presentes os pressupostos processuais e as condições 

da ação, passo ao julgamento do mérito. 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. O que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia, é que a parte autora sustenta 

que, desde junho de 2016, vem tentando efetuar o cancelamento dos 

serviços da requerida, contudo, não foi atendida pelo preposto que 

efetuou a contratação, pedido de e-mail, e ainda nem após a reclamação 

junto ao PROCON. Argumenta que mesmo tendo solicitado o cancelamento 

dos serviços continuou a efetuar os pagamentos das faturas que lhe eram 

enviadas, não tendo seus pedidos atendidos. Diante de todos os 

transtornos vivenciados, bem como, pela tentativa frustrada em resolver o 

problema pela via administrativa, busca a Tutela Jurisdicional como 

garantia de seus direitos. A requerida em sua defesa alega culpa 

exclusiva da autora, uma vez que, não teria cumprido as normas 

estabelecidas no contrato para envio de pedido de cancelamento, o que 

não poderia ter sido feito via e-mail, devendo a autora cumprir as 

cláusulas do contrato (pacta sunt servanda). Por fim alega inexistência de 

danos morais e requer a improcedência da ação. 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 exigibilidade da dívida. Pelo 

contrário, o conjunto probatório inserto nos autos é apto a corroborar com 

as alegações da parte autora, que mesmo após diversas tentativas de 

cancelamento, foi ignorada com o continuo envio de faturas, sendo a 

autora ignorada pelo preposto (mensagens trocadas - id 9006896), 

ignorada nos e-mails trocados e respondidos pela requerida (id 9006895), 

e ainda mesmo após reclamação junto ao PROCON e tentativa de 

conciliação, não teve atenção da requerida. Salienta-se que os débitos 

que a requerida aduz serem geradores da inscrição, possuem data muito 

posterior ao pedido de cancelamento do contrato, portanto, indevido. A 

reclamada ainda aduz que a autora, não atendeu os requisitos contratuais 

de pedido de solicitação de cancelamento, o qual não poderia ter sido feito 

por e-mail, devendo a autora enviar por correspondência via AR, carta em 

papel timbrado, devidamente assinada pelo responsável com número de 

CNPJ ou CPF, contudo, não anexa em sua defesa o contrato com tal 

previsão. Ademais, restou demonstrado nos e-mails que esta tinha 

consciência de que a autora deseja cancelar o contrato, sendo de sua 

obrigação instruir o consumidor sobre as maneiras de realizar tal pedido. 

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, delineada a situação fática, 

as assertivas lançadas pela parte autora se revestiram de 

verossimilhança suficiente a lhe garantir atendimento à pretensão 
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indenizatória. Nessa senda, 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 seu 

crédito restrito inviabilizando, por conseguinte, o exercício de sua 

atividade comercial. Outrossim, em se tratando de pessoa jurídica, restou 

sedimentado na Súmula nº 227 do colendo Superior Tribunal de Justiça, 

que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Todavia, sua configuração 

depende da cabal demonstração do abalo da imagem da parte 

supostamente ofendida, no meio em que desempenha as suas atividades 

ou, em outras palavras, que o seu "bom nome" seja negativamente afetado 

- honra objetiva, o que no presente caso restou incontroverso. Nessa 

senda, entendo, que as provas e demais argumentos retratados nos autos 

indica postura da Ré suficiente para gerar ofensa à honra, devendo ser 

objeto de compensação a título de danos morais. Impõe-se, portanto, a 

aplicação do artigo 186 do Código Civil, que define ato ilícito e, por 

consequência, estabelece a obrigação de reparação dos danos daquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral. (Sergio 

Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 4ª Ed., pág. 102). 

Ademais, 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. Nesse sentir, o princípio da confiança busca proteger a 

confiança que o consumidor deposita no vínculo contratual, mas 

especificamente na prestação contratual, na sua adequação ao fim que 

razoavelmente dele se espera, tutelando também a confiança depositada 

na segurança do produto ou do serviço prestado. Feitas tais 

considerações, cabe analisar a questão consistente na fixação do 

quantum da indenização por dano moral. No arbitramento da indenização 

advinda de danos morais, o julgador deve valer-se de bom senso e de 

proporcionalidade, atendendo às peculiaridades do caso, não podendo ser 

fixado quantum que torne irrisória a condenação e nem tampouco valor 

vultoso que traduza enriquecimento ilícito. Outro ponto que não posso 

deixar de observar para fixar o quantum indenizatório, é que muito embora 

a indenização deva ter caráter retributivo e punitivo, deve preponderar 

acima disso à diretriz constitucional que elegeu os valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa como princípios fundamentais de nosso Estado 

(art. 1º da CF), razão pela qual não se pode de modo algum buscar 

enriquecimento ilícito, verificando-se cuidadosamente a proporcionalidade 

entre a conduta culposa e o quantum indispensável para a sua reparação. 

Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, com fundamento no art. 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: - DECRETAR a 

revelia da requerida; - RETIRAR o nome da autora dos órgãos de proteção 

ao credito (SPC e SERASA), com relação aos débitos discutidos, caso não 

o tenha feito. - DECLARAR a inexigibilidade dos débitos discutidos nos 

autos e DETERMINAR que a parte Ré realize o CANCELAMENTO do 

contrato em questão, sem qualquer ônus a parte reclamante, devendo a 

reclamada abster-se de exigi-lo(s)/cobrá-lo(s) 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 parte Ré a 

COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de dano moral o valor de R$ 

8.000,00 (oito 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. 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. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga-MT, 25 de fevereiro 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, 26 de fevereiro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010320-17.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GENI FERREIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (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. 8010320-17.2016.8.11.0038 REQUERENTE: GENI FERREIRA RIBEIRO 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE 

MT Projeto de Sentença Vistos. Dispensado o relatório na forma do art. 38 

da Lei 9.099/1995. Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS C/ PEDIDO DE LIMINAR movida por GENI FERREIRA 

RIBEIRO em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMSSÃO 

DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO – SICRED 

NOROESTE MT. 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 c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 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. Fundamento e decido. Designada 

audiência de conciliação, compareceu a parte requerida, representada por 

preposto, que saiu intimado quanto ao prazo para apresentação de 

defesa. De acordo com a súmula n. 11, da Turma Recursal Única de Mato 

Grosso, a contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia. Pelo que se 

observa nos autos id. 5370207, a audiência foi realizada em 09/03/2017, 

sendo a contestação apresentada somente em 17/03/2017 id.5554731, 

estando, portanto, intempestiva, conforme certidão de id. 5874190. Diante 

do exposto, DECRETO A REVELIA DA PARTE RÉ. Logo, faz-se necessário 

a aplicação do efeito da revelia consistente na presunção ficta dos fatos 

deduzidos contra o revel, nos termos do art. 344 do Código de Processo 

Civil, situação essa que autoriza este juízo a julgar antecipadamente os 

autos, nos termos do art. 355, II, do Código de Processo Civil. Pois bem, 

presumidos como verdadeiros os fatos narrados pelo promovente na 

demanda inicial, impende-se buscar se estes mesmos fatos são aptos à 

tutela jurisdicional. Presentes os pressupostos processuais e as 

condições da ação, passo ao julgamento do mérito. Observo que a parte 

promovente trouxe aos autos conjunto probatório mínimo apto a constituir 

o seu direito, que somente poderia ser modificado ou extinto com provas 

em contrário lastreadas pela parte promovida, o que, diante de sua inércia, 

não ocorreu. O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que teve seu nome inserido nos órgãos 
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restritivos de créditos por débitos indevidos, tendo em vista que não 

possui contrato junto a requerida. Liminar deferida no id. 5370178, 

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 à parte autora. Aliás, no 

caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. No 

tocante aos 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 

por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, 

decorrente de falha na prestação de serviços, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Entendo que a postura da parte 

ré no contexto retratado nos autos, potencializa a superioridade do 

fornecedor em detrimento da vulnerabilidade da parte consumidora, 

ocasionando ofensa a honra. Dessa forma, o dano moral resta 

configurado e deve ser reparado. Tenho que o dissabor experimentado 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a 

lesão à sua dignidade. Destaco que a sistemática da responsabilidade 

civil, nas relações de consumo é a de que responde o fornecedor de 

produtos e/ou de serviços independentemente da verificação de culpa, 

pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de fatos do 

produto e/ou do serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas 

na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal 

responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do risco do 

empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade. De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano 

e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na 

forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 

CDC e do art. 186 do CC. 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$ 7.000,00 (sete 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, por 

tudo que dos autos consta, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial para: - DECRETAR a revelia da requerida; - 

TORNAR DEFINITIVA/CONFIRMAR a decisão de TUTELA PROVISÓRIA de 

URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA/CAUTELAR, proferida em exame 

sumário, id. 5370178; - DECLARAR a inexigibilidade dos débitos discutidos 

nos autos e DETERMINAR que a parte Ré realize o CANCELAMENTO do 

contrato em questão, sem qualquer ônus a parte reclamante, devendo a 

reclamada abster-se de exigi-lo(s)/cobrá-lo(s) 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 parte Ré a 

COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de dano moral o valor de R$ 

7.000,00 (sete 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. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga-MT, 26 de fevereiro 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, 26 de fevereiro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010320-17.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GENI FERREIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (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. 8010320-17.2016.8.11.0038 REQUERENTE: GENI FERREIRA RIBEIRO 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE 

MT Projeto de Sentença Vistos. Dispensado o relatório na forma do art. 38 

da Lei 9.099/1995. Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS C/ PEDIDO DE LIMINAR movida por GENI FERREIRA 

RIBEIRO em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMSSÃO 

DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO – SICRED 

NOROESTE MT. 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 c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 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. Fundamento e decido. Designada 

audiência de conciliação, compareceu a parte requerida, representada por 

preposto, que saiu intimado quanto ao prazo para apresentação de 

defesa. De acordo com a súmula n. 11, da Turma Recursal Única de Mato 

Grosso, a contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia. Pelo que se 

observa nos autos id. 5370207, a audiência foi realizada em 09/03/2017, 

sendo a contestação apresentada somente em 17/03/2017 id.5554731, 

estando, portanto, intempestiva, conforme certidão de id. 5874190. Diante 

do exposto, DECRETO A REVELIA DA PARTE RÉ. Logo, faz-se necessário 

a aplicação do efeito da revelia consistente na presunção ficta dos fatos 

deduzidos contra o revel, nos termos do art. 344 do Código de Processo 

Civil, situação essa que autoriza este juízo a julgar antecipadamente os 

autos, nos termos do art. 355, II, do Código de Processo Civil. Pois bem, 

presumidos como verdadeiros os fatos narrados pelo promovente na 
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demanda inicial, impende-se buscar se estes mesmos fatos são aptos à 

tutela jurisdicional. Presentes os pressupostos processuais e as 

condições da ação, passo ao julgamento do mérito. Observo que a parte 

promovente trouxe aos autos conjunto probatório mínimo apto a constituir 

o seu direito, que somente poderia ser modificado ou extinto com provas 

em contrário lastreadas pela parte promovida, o que, diante de sua inércia, 

não ocorreu. O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que teve seu nome inserido nos órgãos 

restritivos de créditos por débitos indevidos, tendo em vista que não 

possui contrato junto a requerida. Liminar deferida no id. 5370178, 

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 à parte autora. Aliás, no 

caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. No 

tocante aos 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 

por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, 

decorrente de falha na prestação de serviços, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Entendo que a postura da parte 

ré no contexto retratado nos autos, potencializa a superioridade do 

fornecedor em detrimento da vulnerabilidade da parte consumidora, 

ocasionando ofensa a honra. Dessa forma, o dano moral resta 

configurado e deve ser reparado. Tenho que o dissabor experimentado 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a 

lesão à sua dignidade. Destaco que a sistemática da responsabilidade 

civil, nas relações de consumo é a de que responde o fornecedor de 

produtos e/ou de serviços independentemente da verificação de culpa, 

pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de fatos do 

produto e/ou do serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas 

na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal 

responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do risco do 

empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade. De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano 

e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na 

forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 

CDC e do art. 186 do CC. 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$ 7.000,00 (sete 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, por 

tudo que dos autos consta, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial para: - DECRETAR a revelia da requerida; - 

TORNAR DEFINITIVA/CONFIRMAR a decisão de TUTELA PROVISÓRIA de 

URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA/CAUTELAR, proferida em exame 

sumário, id. 5370178; - DECLARAR a inexigibilidade dos débitos discutidos 

nos autos e DETERMINAR que a parte Ré realize o CANCELAMENTO do 

contrato em questão, sem qualquer ônus a parte reclamante, devendo a 

reclamada abster-se de exigi-lo(s)/cobrá-lo(s) 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 parte Ré a 

COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de dano moral o valor de R$ 

7.000,00 (sete 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. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga-MT, 26 de fevereiro 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, 26 de fevereiro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010297-08.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON SANTOS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010297-08.2015.8.11.0038 REQUERENTE: WELITON SANTOS DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA Projeto de Sentença Vistos. Dispenso o relatório, autorizada 

pelo artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS, movida por WELITON SANTOS DO NASCIMENTO em 

desfavor de ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

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. 

A requerida alega em sede de preliminares incompetência do juizado por 

necessidade de perícia contábil, contudo, não há que se falar em 

incompetência uma vez que os documentos anexados pelas partes 

demonstram claramente os valores cobrados e pagos, restando 

desnecessária a perícia. Portanto indefiro a preliminar. Presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais de existência e 

validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam 

ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias 

que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato 

da lide, passo a analisar o mérito. O autor aduz, em síntese, que recebeu 

cobranças indevidas da requerida sem eu celular, via SMS, posto que, o 
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consórcio realizado já havia sido quitado. Requer a condenação da ré ao 

pagamento de indenização por danos morais. Com a inicial vieram 

documentos. Citada, a ré arguiu, em preliminar incompetência do juízo e 

necessidade de perícia contábil. No mérito, também pugnou pela 

improcedência do pedido, combateu o pedido de indenização por danos 

morais. De acordo com Código de Defesa do Consumidor, a 

responsabilidade civil do fornecedor está assentada no vício do produto 

ou do serviço que, somado ao artigo 186 do Código Civil, exige a 

ocorrência de ato ilícito com a violação a direito que gera dano, do que se 

extrai os pressupostos da responsabilidade civil. Ainda que o CDC preveja 

a inversão do ônus da prova, como forma de facilitar o acesso à justiça e 

ao direito de reparação dos prejuízos sofridos, deve a parte autora 

demonstrar o preenchimento dos pressupostos da responsabilidade civil e 

a falha na prestação do serviço. Na hipótese, a parte autora aponta a 

indevida cobrança em seu telefone pessoal, em razão de um débito que 

afirma ter adimplido. Assim, cinge-se a controvérsia acerca da existência 

de dívidas e ainda se as cobranças ensejaram danos morais. No que se 

refere a alegação da requerida de que as cobranças foram realizadas 

devido ao não pagamento total do consórcio, a mesma não comprova ser 

verídica suas alegações, posto que pelo próprio extrato anexado por esta, 

consta que o autor efetuou o pagamento em alguns meses de valores bem 

superiores as parcelas, bem como que este deu um lance, não 

demonstrando em quais meses tais valores foram descontados, e ainda 

demonstra em seus extratos que houve a cobrança das multas por atraso 

ao consumidor, não tendo comprovado os valores supostamente em 

aberto. Portanto, devendo ser julgado procedente o pedido com relação a 

inexistência de débito. A indenização por dano moral deve ser avaliada 

com muito cuidado para que não se banalize os eventos da vida, tornando 

a convivência humana insustentável, já que cotidianamente as relações 

humanas sofrem de desagrado, aborrecimento e desprazer. A 

suscetibilidade humana não pode ser aferida descontextualizando-se a 

dinâmica da vida em sociedade. E nessa linha que os fatos relatados pelo 

autor devem ser avaliados. Não restou comprovado qualquer abalo no seu 

convívio familiar, do qual pudesse extrair danos à sua personalidade. 

Destarte, não houve ofensa à honra do autor e igualmente não houve a 

perda de parte do patrimônio imaterial em razão do fato narrado. No que se 

refere a danos de ordem moral, tenho que não se configuraram na 

hipótese vertente. É certo que a parte autora foi cobrada por serviço que 

havia adimplido; todavia, não houve repercussões externas, nem 

descritivo de situações perniciosas a atributos de sua personalidade; a 

situação relatada, de mero transtorno ou aborrecimento, afetos à vida 

moderna em sociedade, por si só não podem ser guindadas como 

suficientes a abalar direitos da personalidade do destinatário. A cobrança 

indevida com a consequente inclusão de restritivo de crédito ou a 

utilização dos meios vexatórios ou ultrajantes caracteriza dano moral, 

visto que presumível o abalo psicológico. Todavia, a simples cobrança, 

sem a inclusão de restrição de crédito e sem a utilização de meios 

vexatórios ou ultrajantes, não configura dano moral in re ipsa. Nesse 

sentido: AÇÃO INDENIZATÓRIA. SIMPLES COBRANÇA POR CARTA SEM 

INSCRIÇÃO NEGATIVA. DANO MORAL AFASTADO. SÚMULA 230 DESTE 

TJRJ. 1 Aplicação da Súmula 230 deste TJRJ: "Cobrança feita através de 

missivas, desacompanhada de inscrição em cadastro restritivo de crédito, 

não configura dano moral, nem rende ensejo à devolução em dobro". 2. 

Não consta dos autos qualquer prova que indique apontamento indevido 

da consumidora em cadastros restritivos de crédito, ou qualquer outro tipo 

de cobrança vexatória. 3. Sentença de improcedência do pleito 

indenizatório que se mantém. 4. Recurso a que se nega seguimento na 

forma do art. 557, caput, do Código de Processo Civil. (TJ-RJ - APL 

0185797-32.2009.8.19.0001, Relator: DES. ANTONIO ILOIZIO B. BASTOS, 

Data de Julgamento: 09/01/2012, DECIMA SEGUNDA CAMARA CIVEL, Data 

de Publicação: 13/01/2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TELEFONIA - 

COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO 

MORAL - INOCORRÊNCIA. A simples cobrança indevida, sem a inscrição 

do nome da vítima no cadastro restritivo de crédito, não configura dano 

moral. (TJ-PR 8239585 PR 823958-5 (Acórdão), Relator: Domingos José 

Perfetto, Data de Julgamento: 28/06/2012, 10ª Câmara Cível) Entretanto, 

embora os efeitos da cobrança vexatória sejam presumidos e não 

dependerem de prova, os fatos que ensejaram a cobrança tida como 

vexatória ou ultrajante deve ser comprovado, já que é impossível presumir 

que toda cobrança é vexatória. A propósito: APELAÇÃO CIVEL - 

COBRANÇA DE DÍVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - COBRANÇA 

DE FORMA VEXATÓRIA - ÔNUS DA PROVA QUANTO AOS FATOS 

CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO - NÃO COMPROVAÇÃO - DANO 

MORAL E DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTES - IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. 1. A cobrança de dívida é ato legítimo decorrente de exercício 

regular de direito e somente gera o dever de indenizar quando houver 

abuso. Não restou configurada a prática de ato ilícito, a cobrança 

realizada pela recorrida, não acarretando responsabilização por danos 

morais, em conseqüência não há dever de indenizar. 2. Consoante o 

disposto no inciso I do artigo 333 do CPC, cabe ao autor o ônus da prova 

quanto aos fatos constitutivos do seu direito; não restando como 

provados, impõe-se a improcedência do pedido. 3. Recurso improvido, 

decisão mantida, (TJMT Ap, 90799/2009, DR.MARCELO SOUZA DE 

BARROS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 17/08/2011, 

Data da publicação no DJE 24/08/2011). Com base nesta linha de 

raciocínio e considerando que não há nos autos prova de qualquer fato 

que possa ser considerado vexatório ou ultrajante, entendo que não se 

encontra caracterizado dano moral. Por não se tratar de danos morais in 

re ipsa, caberia à parte autora a demonstração de que ele efetivamente 

ocorreu, ônus do qual não se desincumbiu à contento. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados para: - DECLARAR a INEXISTÊNCIA 

DOS DÉBITOS em discussão, devendo a reclamada abster-se de 

exigi-lo(s)/cobrá-lo(s) por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, 

sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe 

que exigir em desacordo; - JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS 

MORAIS por não restar configurado; 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. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga-MT, 26 de fevereiro 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, 26 de fevereiro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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NASCIMENTO REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA Projeto de Sentença Vistos. Dispenso o relatório, autorizada 

pelo artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS, movida por WELITON SANTOS DO NASCIMENTO em 

desfavor de ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

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. 

A requerida alega em sede de preliminares incompetência do juizado por 

necessidade de perícia contábil, contudo, não há que se falar em 

incompetência uma vez que os documentos anexados pelas partes 

demonstram claramente os valores cobrados e pagos, restando 

desnecessária a perícia. Portanto indefiro a preliminar. Presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais de existência e 

validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam 

ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias 

que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato 

da lide, passo a analisar o mérito. O autor aduz, em síntese, que recebeu 

cobranças indevidas da requerida sem eu celular, via SMS, posto que, o 

consórcio realizado já havia sido quitado. Requer a condenação da ré ao 

pagamento de indenização por danos morais. Com a inicial vieram 

documentos. Citada, a ré arguiu, em preliminar incompetência do juízo e 

necessidade de perícia contábil. No mérito, também pugnou pela 

improcedência do pedido, combateu o pedido de indenização por danos 

morais. De acordo com Código de Defesa do Consumidor, a 

responsabilidade civil do fornecedor está assentada no vício do produto 

ou do serviço que, somado ao artigo 186 do Código Civil, exige a 

ocorrência de ato ilícito com a violação a direito que gera dano, do que se 

extrai os pressupostos da responsabilidade civil. Ainda que o CDC preveja 

a inversão do ônus da prova, como forma de facilitar o acesso à justiça e 

ao direito de reparação dos prejuízos sofridos, deve a parte autora 

demonstrar o preenchimento dos pressupostos da responsabilidade civil e 

a falha na prestação do serviço. Na hipótese, a parte autora aponta a 

indevida cobrança em seu telefone pessoal, em razão de um débito que 

afirma ter adimplido. Assim, cinge-se a controvérsia acerca da existência 

de dívidas e ainda se as cobranças ensejaram danos morais. No que se 

refere a alegação da requerida de que as cobranças foram realizadas 

devido ao não pagamento total do consórcio, a mesma não comprova ser 

verídica suas alegações, posto que pelo próprio extrato anexado por esta, 

consta que o autor efetuou o pagamento em alguns meses de valores bem 

superiores as parcelas, bem como que este deu um lance, não 

demonstrando em quais meses tais valores foram descontados, e ainda 

demonstra em seus extratos que houve a cobrança das multas por atraso 

ao consumidor, não tendo comprovado os valores supostamente em 

aberto. Portanto, devendo ser julgado procedente o pedido com relação a 

inexistência de débito. A indenização por dano moral deve ser avaliada 

com muito cuidado para que não se banalize os eventos da vida, tornando 

a convivência humana insustentável, já que cotidianamente as relações 

humanas sofrem de desagrado, aborrecimento e desprazer. A 

suscetibilidade humana não pode ser aferida descontextualizando-se a 

dinâmica da vida em sociedade. E nessa linha que os fatos relatados pelo 

autor devem ser avaliados. Não restou comprovado qualquer abalo no seu 

convívio familiar, do qual pudesse extrair danos à sua personalidade. 

Destarte, não houve ofensa à honra do autor e igualmente não houve a 

perda de parte do patrimônio imaterial em razão do fato narrado. No que se 

refere a danos de ordem moral, tenho que não se configuraram na 

hipótese vertente. É certo que a parte autora foi cobrada por serviço que 

havia adimplido; todavia, não houve repercussões externas, nem 

descritivo de situações perniciosas a atributos de sua personalidade; a 

situação relatada, de mero transtorno ou aborrecimento, afetos à vida 

moderna em sociedade, por si só não podem ser guindadas como 

suficientes a abalar direitos da personalidade do destinatário. A cobrança 

indevida com a consequente inclusão de restritivo de crédito ou a 

utilização dos meios vexatórios ou ultrajantes caracteriza dano moral, 

visto que presumível o abalo psicológico. Todavia, a simples cobrança, 

sem a inclusão de restrição de crédito e sem a utilização de meios 

vexatórios ou ultrajantes, não configura dano moral in re ipsa. Nesse 

sentido: AÇÃO INDENIZATÓRIA. SIMPLES COBRANÇA POR CARTA SEM 

INSCRIÇÃO NEGATIVA. DANO MORAL AFASTADO. SÚMULA 230 DESTE 

TJRJ. 1 Aplicação da Súmula 230 deste TJRJ: "Cobrança feita através de 

missivas, desacompanhada de inscrição em cadastro restritivo de crédito, 

não configura dano moral, nem rende ensejo à devolução em dobro". 2. 

Não consta dos autos qualquer prova que indique apontamento indevido 

da consumidora em cadastros restritivos de crédito, ou qualquer outro tipo 

de cobrança vexatória. 3. Sentença de improcedência do pleito 

indenizatório que se mantém. 4. Recurso a que se nega seguimento na 

forma do art. 557, caput, do Código de Processo Civil. (TJ-RJ - APL 

0185797-32.2009.8.19.0001, Relator: DES. ANTONIO ILOIZIO B. BASTOS, 

Data de Julgamento: 09/01/2012, DECIMA SEGUNDA CAMARA CIVEL, Data 

de Publicação: 13/01/2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TELEFONIA - 

COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO 

MORAL - INOCORRÊNCIA. A simples cobrança indevida, sem a inscrição 

do nome da vítima no cadastro restritivo de crédito, não configura dano 

moral. (TJ-PR 8239585 PR 823958-5 (Acórdão), Relator: Domingos José 

Perfetto, Data de Julgamento: 28/06/2012, 10ª Câmara Cível) Entretanto, 

embora os efeitos da cobrança vexatória sejam presumidos e não 

dependerem de prova, os fatos que ensejaram a cobrança tida como 

vexatória ou ultrajante deve ser comprovado, já que é impossível presumir 

que toda cobrança é vexatória. A propósito: APELAÇÃO CIVEL - 

COBRANÇA DE DÍVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - COBRANÇA 

DE FORMA VEXATÓRIA - ÔNUS DA PROVA QUANTO AOS FATOS 

CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO - NÃO COMPROVAÇÃO - DANO 

MORAL E DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTES - IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. 1. A cobrança de dívida é ato legítimo decorrente de exercício 

regular de direito e somente gera o dever de indenizar quando houver 

abuso. Não restou configurada a prática de ato ilícito, a cobrança 

realizada pela recorrida, não acarretando responsabilização por danos 

morais, em conseqüência não há dever de indenizar. 2. Consoante o 

disposto no inciso I do artigo 333 do CPC, cabe ao autor o ônus da prova 

quanto aos fatos constitutivos do seu direito; não restando como 

provados, impõe-se a improcedência do pedido. 3. Recurso improvido, 

decisão mantida, (TJMT Ap, 90799/2009, DR.MARCELO SOUZA DE 

BARROS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 17/08/2011, 

Data da publicação no DJE 24/08/2011). Com base nesta linha de 

raciocínio e considerando que não há nos autos prova de qualquer fato 

que possa ser considerado vexatório ou ultrajante, entendo que não se 

encontra caracterizado dano moral. Por não se tratar de danos morais in 

re ipsa, caberia à parte autora a demonstração de que ele efetivamente 

ocorreu, ônus do qual não se desincumbiu à contento. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados para: - DECLARAR a INEXISTÊNCIA 

DOS DÉBITOS em discussão, devendo a reclamada abster-se de 

exigi-lo(s)/cobrá-lo(s) por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, 

sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe 

que exigir em desacordo; - JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS 

MORAIS por não restar configurado; 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. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga-MT, 26 de fevereiro 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 
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– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro 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. 8010297-08.2015.8.11.0038 REQUERENTE: WELITON SANTOS DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA Projeto de Sentença Vistos. Dispenso o relatório, autorizada 

pelo artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS, movida por WELITON SANTOS DO NASCIMENTO em 

desfavor de ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

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. 

A requerida alega em sede de preliminares incompetência do juizado por 

necessidade de perícia contábil, contudo, não há que se falar em 

incompetência uma vez que os documentos anexados pelas partes 

demonstram claramente os valores cobrados e pagos, restando 

desnecessária a perícia. Portanto indefiro a preliminar. Presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais de existência e 

validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam 

ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias 

que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato 

da lide, passo a analisar o mérito. O autor aduz, em síntese, que recebeu 

cobranças indevidas da requerida sem eu celular, via SMS, posto que, o 

consórcio realizado já havia sido quitado. Requer a condenação da ré ao 

pagamento de indenização por danos morais. Com a inicial vieram 

documentos. Citada, a ré arguiu, em preliminar incompetência do juízo e 

necessidade de perícia contábil. No mérito, também pugnou pela 

improcedência do pedido, combateu o pedido de indenização por danos 

morais. De acordo com Código de Defesa do Consumidor, a 

responsabilidade civil do fornecedor está assentada no vício do produto 

ou do serviço que, somado ao artigo 186 do Código Civil, exige a 

ocorrência de ato ilícito com a violação a direito que gera dano, do que se 

extrai os pressupostos da responsabilidade civil. Ainda que o CDC preveja 

a inversão do ônus da prova, como forma de facilitar o acesso à justiça e 

ao direito de reparação dos prejuízos sofridos, deve a parte autora 

demonstrar o preenchimento dos pressupostos da responsabilidade civil e 

a falha na prestação do serviço. Na hipótese, a parte autora aponta a 

indevida cobrança em seu telefone pessoal, em razão de um débito que 

afirma ter adimplido. Assim, cinge-se a controvérsia acerca da existência 

de dívidas e ainda se as cobranças ensejaram danos morais. No que se 

refere a alegação da requerida de que as cobranças foram realizadas 

devido ao não pagamento total do consórcio, a mesma não comprova ser 

verídica suas alegações, posto que pelo próprio extrato anexado por esta, 

consta que o autor efetuou o pagamento em alguns meses de valores bem 

superiores as parcelas, bem como que este deu um lance, não 

demonstrando em quais meses tais valores foram descontados, e ainda 

demonstra em seus extratos que houve a cobrança das multas por atraso 

ao consumidor, não tendo comprovado os valores supostamente em 

aberto. Portanto, devendo ser julgado procedente o pedido com relação a 

inexistência de débito. A indenização por dano moral deve ser avaliada 

com muito cuidado para que não se banalize os eventos da vida, tornando 

a convivência humana insustentável, já que cotidianamente as relações 

humanas sofrem de desagrado, aborrecimento e desprazer. A 

suscetibilidade humana não pode ser aferida descontextualizando-se a 

dinâmica da vida em sociedade. E nessa linha que os fatos relatados pelo 

autor devem ser avaliados. Não restou comprovado qualquer abalo no seu 

convívio familiar, do qual pudesse extrair danos à sua personalidade. 

Destarte, não houve ofensa à honra do autor e igualmente não houve a 

perda de parte do patrimônio imaterial em razão do fato narrado. No que se 

refere a danos de ordem moral, tenho que não se configuraram na 

hipótese vertente. É certo que a parte autora foi cobrada por serviço que 

havia adimplido; todavia, não houve repercussões externas, nem 

descritivo de situações perniciosas a atributos de sua personalidade; a 

situação relatada, de mero transtorno ou aborrecimento, afetos à vida 

moderna em sociedade, por si só não podem ser guindadas como 

suficientes a abalar direitos da personalidade do destinatário. A cobrança 

indevida com a consequente inclusão de restritivo de crédito ou a 

utilização dos meios vexatórios ou ultrajantes caracteriza dano moral, 

visto que presumível o abalo psicológico. Todavia, a simples cobrança, 

sem a inclusão de restrição de crédito e sem a utilização de meios 

vexatórios ou ultrajantes, não configura dano moral in re ipsa. Nesse 

sentido: AÇÃO INDENIZATÓRIA. SIMPLES COBRANÇA POR CARTA SEM 

INSCRIÇÃO NEGATIVA. DANO MORAL AFASTADO. SÚMULA 230 DESTE 

TJRJ. 1 Aplicação da Súmula 230 deste TJRJ: "Cobrança feita através de 

missivas, desacompanhada de inscrição em cadastro restritivo de crédito, 

não configura dano moral, nem rende ensejo à devolução em dobro". 2. 

Não consta dos autos qualquer prova que indique apontamento indevido 

da consumidora em cadastros restritivos de crédito, ou qualquer outro tipo 

de cobrança vexatória. 3. Sentença de improcedência do pleito 

indenizatório que se mantém. 4. Recurso a que se nega seguimento na 

forma do art. 557, caput, do Código de Processo Civil. (TJ-RJ - APL 

0185797-32.2009.8.19.0001, Relator: DES. ANTONIO ILOIZIO B. BASTOS, 

Data de Julgamento: 09/01/2012, DECIMA SEGUNDA CAMARA CIVEL, Data 

de Publicação: 13/01/2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TELEFONIA - 

COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO 

MORAL - INOCORRÊNCIA. A simples cobrança indevida, sem a inscrição 

do nome da vítima no cadastro restritivo de crédito, não configura dano 

moral. (TJ-PR 8239585 PR 823958-5 (Acórdão), Relator: Domingos José 

Perfetto, Data de Julgamento: 28/06/2012, 10ª Câmara Cível) Entretanto, 

embora os efeitos da cobrança vexatória sejam presumidos e não 

dependerem de prova, os fatos que ensejaram a cobrança tida como 

vexatória ou ultrajante deve ser comprovado, já que é impossível presumir 

que toda cobrança é vexatória. A propósito: APELAÇÃO CIVEL - 

COBRANÇA DE DÍVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - COBRANÇA 

DE FORMA VEXATÓRIA - ÔNUS DA PROVA QUANTO AOS FATOS 

CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO - NÃO COMPROVAÇÃO - DANO 

MORAL E DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTES - IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. 1. A cobrança de dívida é ato legítimo decorrente de exercício 

regular de direito e somente gera o dever de indenizar quando houver 

abuso. Não restou configurada a prática de ato ilícito, a cobrança 

realizada pela recorrida, não acarretando responsabilização por danos 

morais, em conseqüência não há dever de indenizar. 2. Consoante o 

disposto no inciso I do artigo 333 do CPC, cabe ao autor o ônus da prova 

quanto aos fatos constitutivos do seu direito; não restando como 

provados, impõe-se a improcedência do pedido. 3. Recurso improvido, 

decisão mantida, (TJMT Ap, 90799/2009, DR.MARCELO SOUZA DE 

BARROS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 17/08/2011, 

Data da publicação no DJE 24/08/2011). Com base nesta linha de 

raciocínio e considerando que não há nos autos prova de qualquer fato 

que possa ser considerado vexatório ou ultrajante, entendo que não se 

encontra caracterizado dano moral. Por não se tratar de danos morais in 

re ipsa, caberia à parte autora a demonstração de que ele efetivamente 

ocorreu, ônus do qual não se desincumbiu à contento. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados para: - DECLARAR a INEXISTÊNCIA 

DOS DÉBITOS em discussão, devendo a reclamada abster-se de 

exigi-lo(s)/cobrá-lo(s) por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, 

sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe 

que exigir em desacordo; - JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS 

MORAIS por não restar configurado; 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 
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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. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga-MT, 26 de fevereiro 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, 26 de fevereiro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-77.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A (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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010036-77.2014.8.11.0038 REQUERENTE: LUIS CARLOS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO 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 LUIS CARLOS DA SILVA e VIVO 

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 

advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de 

mandato, para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário - R$ 7.586,39 (sete mil e quinhentos e oitenta e seis 

reais e trinta e nove centavos) -, 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 - 17:09:15. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-77.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A (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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010036-77.2014.8.11.0038 REQUERENTE: LUIS CARLOS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO 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 LUIS CARLOS DA SILVA e VIVO 

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 

advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de 

mandato, para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário - R$ 7.586,39 (sete mil e quinhentos e oitenta e seis 

reais e trinta e nove centavos) -, 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. 
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I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018 - 17:09:15. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-12.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA ROSARIA ULTRAMARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP0188846A 

(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. 8010094-12.2016.8.11.0038 REQUERENTE: SONIA ROSARIA 

ULTRAMARI REQUERIDO: LIBERTY SEGUROS S/A Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como partes 

LIBERTY SEGUROS S.A. e SÔNIA ROSARIA ULTRAMARI, em que, após a 

AUDIÊNCIA, essas firmaram acordo, pendente apenas de homologação. 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. As 

partes acordaram que a LIBERTY pagará à requerente SÔNIA o importe de 

R$. 3.000,00 (três mil reais), no prazo de 10 (dez) dias e através de 

transferência para conta bancária da advogada desta, a qual foi indicada 

no documento, renunciando ambas ao prazo recursal, dando ampla e geral 

quitação ao objeto da ação. Ademais, em caso de falha nos dados 

bancários e pessoais informados o prazo será prorrogado por mais 10 

(dez) dias e será possível o depósito judicial. Isso posto e considerando 

que em havendo transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar 

à sua validade e eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores são titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, ausente qualquer 

impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, 

HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, 

art. 22, parágrafo único - e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – 

CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, “b”. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o acordado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Não 

sendo o caso de aguardar eventual cumprimento da transação, arquive 

imediatamente – CNGC, art. 915. 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”, 

bem como Intimação das partes e de seus patronos – CNGC, art. 914 e 

Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no XII Encontro em 

Cuiabá-MT, P. Cumpra. Araputanga-MT, 27 de fevereiro de 2018 - 

21:10:40. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-12.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA ROSARIA ULTRAMARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP0188846A 

(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. 8010094-12.2016.8.11.0038 REQUERENTE: SONIA ROSARIA 

ULTRAMARI REQUERIDO: LIBERTY SEGUROS S/A Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como partes 

LIBERTY SEGUROS S.A. e SÔNIA ROSARIA ULTRAMARI, em que, após a 

AUDIÊNCIA, essas firmaram acordo, pendente apenas de homologação. 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. As 

partes acordaram que a LIBERTY pagará à requerente SÔNIA o importe de 

R$. 3.000,00 (três mil reais), no prazo de 10 (dez) dias e através de 

transferência para conta bancária da advogada desta, a qual foi indicada 

no documento, renunciando ambas ao prazo recursal, dando ampla e geral 

quitação ao objeto da ação. Ademais, em caso de falha nos dados 

bancários e pessoais informados o prazo será prorrogado por mais 10 

(dez) dias e será possível o depósito judicial. Isso posto e considerando 

que em havendo transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar 

à sua validade e eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores são titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, ausente qualquer 

impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, 

HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, 

art. 22, parágrafo único - e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – 

CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, “b”. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o acordado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Não 

sendo o caso de aguardar eventual cumprimento da transação, arquive 

imediatamente – CNGC, art. 915. 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”, 

bem como Intimação das partes e de seus patronos – CNGC, art. 914 e 

Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no XII Encontro em 

Cuiabá-MT, P. Cumpra. Araputanga-MT, 27 de fevereiro de 2018 - 

21:10:40. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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Processo Número: 8010023-73.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NAYRA RINALDI BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS OAB - SP285781 

(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. 8010023-73.2017.8.11.0038 REQUERENTE: NAYRA RINALDI BENTO 

REQUERIDO: SHIVA COSMETICOS LTDA - EPP - ME Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, ajuizada 

por NAYRA RINALDO BIENTO em desfavor de SHIVA COSMÉTICOS LTDA.

-EPP (ILHA DA BELEZA), em que requer, entre pedidos outros, a 

condenação da reclamada na obrigação de entregar os produtos 

adquiridos no site, a adimplir os débitos pendentes junto ao Poder 

Executivo/Fazenda Pública e a compensar/indenizar o dano moral/imaterial 

– R$. 36.000,00 (trinta e seis mil reais), sob a alegação de que adquiriu 
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produtos em 6 (seis) parcelas no cartão de crédito, cujo prazo de entrega 

seria de 11 (onze) dias úteis, contudo esses não foram regularmente 

entregues, apesar dos reiterados contatos e reclamações da 

consumidora. Aduz que os produtos foram retidos pela Fazenda Pública 

em decorrência da falta de envio do documento fiscal, quem lhe enviou 

cobrança de R$. 467,21 (quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e 

um centavos) decorrente de sanção/multa e ICMS – TAD n. 1127369-8 -, 

sofrendo danos pela demora de dias. Deferido o pedido de tutela 

provisória de urgência antecipada liminar – Id. Num. 5370637. A reclamada 

apresentou defesa/contestação em que confessa a falha no envio dos 

produtos desacompanhados do documento fiscal, alega a tentativa de 

solução extrajudicial e a negativa da reclamante nisso, quem procurou o 

Poder Judiciário com o objetivo de enriquecimento, inexistindo dano moral a 

ser indenizado – Id. Num. 8257519. Impugnou-a e informou que a 

reclamada descumpria a decisão de tutela – Id. Num. 8333205 -, quem 

alegou o cumprimento – Id. Num. 8345566 -, pugnando ambos pelo 

julgamento imediato e a parte reclamante pelo cumprimento de sentença – 

Id. Num. 11935630. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo 

a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. Trato 

de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de 

outro o fornecedor, uma vez que presentes os requisitos subjetivos - 

consumidor e fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 - e objetivos - 

produto e serviço – §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei. Incontroverso o direito 

ao recebimento dos produtos cosméticos adquiridos através de contrato 

eletrônico de consumo, assim como ser de responsabilidade da 

fornecedora reclamada o adimplemento/pagamento das sanções e tributos 

decorrente de sua conduta, especificamente o envio sem o documento 

fiscal. Ademais, a reclamante fez prova de que adquiriu produtos 

cosméticos junto à fornecedora reclamante em 23/10/2016, o prazo de 

entrega seria em média de 11 (onze) dias úteis, o valor de R$. 481,70 

(quatrocentos e oitenta e um reais e setenta centavos) adimplido em 6 

(seis) parcelas no cartão de crédito, foi notificada pela Fazenda Estadual 

em decorrência da lavratura de TAD (Termo de Apreensão em Depósito), 

este decorrente do envio das mercadorias pela reclamada sem o 

documento fiscal, que realizou contatos e reclamações diversas, que 

apesar da citação/intimação da decisão de tutela provisória de urgência 

antecipada liminar em 20/2/2017, o pagamento/adimplemento junto à 

SEFAZ somente ocorreu em 29/6/2017, permanecendo irregular em sua 

situação fiscal a consumidora – Id. Num. 8333270 -, e a efetiva entrega 

dos produtos cosméticos somente em 4/7/2017. O fornecedor responde, 

independentemente da existência de culpa – responsabilidade objetiva -, 

pela reparação dos danos causados à consumidora reclamante por 

defeitos/falhas relativas ao serviço – Lei n. 8.078/90, art. 14 -, não se 

desincumbindo aquele em demonstrar qualquer causa excludente de 

responsabilidade, pelo contrário, incontroverso que enviou os produtos 

cosméticos sem a documentação fiscal, conduta que resultou na 

notificação da consumidora pela SEFAZ, manutenção da situação dela 

irregular junto ao órgão, assim como atraso injustificado de aproximados 9 

(nove) meses para a entrega daqueles bens adquiridos e adimplidos 

integralmente pela consumidora através do cartão de crédito, fatos que 

transbordam ao mero aborrecimento e são passíveis de resultar em 

violação a direito da personalidade da reclamante e que, portanto, deve 

ser compensado, mormente porque há reiteradas reclamações, inclusive 

antes do ajuizamento da ação judicial, e houve descaso no atendimento da 

situação. O dano moral é resultado de lesão aos direitos da personalidade, 

isto é, à honra, à imagem, à integridade física, ao nome, à liberdade de 

pensamento, entre outros, direitos indisponíveis, isto é, intransmissíveis e 

inalienáveis, sendo certo que essa intransmissibilidade é relativa, pois o 

impedimento é de que o titular abra mão de seu direito em caráter 

permanente ou total. Porém, pode ceder seu exercício (não sua 

titularidade) em caráter parcial e transitório. Esses “podem referir-se à 

aflição dos aspectos mais íntimos da personalidade ou à valoração social 

do indivíduo no meio em que vive e atua. A primeira lesão reporta-se à 

honra subjetiva, a segunda à honra objetiva” (STJ, REsp 1650725/MG, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 

26/05/2017). O caso não é de mero descumprimento contratual não 

indenizável, mas de flagrante violação a direito da consumidora, quem se 

sentiu angustiada e menosprezadas durante o período, tendo que esperar 

aproximados 9 (nove) meses para o recebimento de produtos cosméticos 

ofertados e contratados para entrega em previstos 11 (onze) dias, assim 

como ter seu nome envolvido em sanção administrativa e cuja 

regularização, igualmente, ocorreu após meses, danos esses decorrentes 

de conduta da fornecedora reclamada e cujo nexo causal entre ambos 

restou caracterizado, sendo prescindível na responsabilidade objetiva a 

demonstração de dolo ou culpa. Em observância às finalidades 

compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, bem 

assim às circunstâncias da causa, inclusive a capacidade financeira do 

ofensor, bem como a perda de tempo útil na solução do problema apenas 

após a busca do Poder Judiciário, a demora de meses na entrega dos 

produtos e regularização da situação junto à SEFAZ, mas considerando a 

tentativa da reclamada em resolver a questão em audiência de conciliação, 

inclusive com oferta de proposta final de R$. 2.000,00 (dois mil reais), 

razoável e proporcional o arbitramento/fixação em R$. 4.800,00 (quatro mil 

e oitocentos reais), equivalente a aproximadas 10 (dez) vezes o valor dos 

produtos cosméticos. Por fim, diante do pedido de cumprimento provisório, 

esclareço que a astreinte é multa cominatória, que se aplica no caso de 

descumprimento de obrigação de fazer. Cabe ressaltar que as astreintes 

são devidas quando a parte, intimada para cumprir a ordem judicial, não o 

faz voluntariamente, desobedecendo à decisão judicial, como ocorreu no 

caso. Os encargos decorrentes disso, igualmente, não devem incidir da 

forma pleiteada, pois há precedente do STJ no sentido de que a correção 

incide desde o arbitramento/fixação, como na hipótese do dano moral – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, não incidindo juros de mora, sob 

pena de bis in idem. A correção monetária constitui mera atualização da 

moeda, impondo-se como um imperativo legal e econômico. A contagem da 

correção monetária deve ser iniciada a partir do arbitramento do valor da 

condenação. É inviável a incidência de juros moratórios sobre o valor 

executado de astreintes, uma vez que se trata de descumprimento de 

decisão sanção cominada pelo mesmo motivo. A aplicação de duas ou 

mais penalidades em virtude do mesmo motivo configura verdadeiro bis in 

idem. Nesses termos: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS 

MORATÓRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTS. 

ANALISADOS: 461, § 4º, CPC; 395, CC/02; (…) 4. O termo inicial de 

incidência da correção monetária sobre a multa do § 4º do art. 461 do CPC 

deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de 

dano moral (Súm. 362/STJ). 5. Não incidem juros de mora sobre a multa 

imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de 

configurar bis in idem. 6. Recursos especiais conhecidos; provido 

parcialmente o do primeiro recorrente e desprovido o do segundo”. (REsp 

1327199/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 22/04/2014, DJe 02/05/2014) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. 

INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR DAS 

ASTREINTES. DESCABIMENTO. 1 - A ausência de autenticação nos 

documentos que formam o instrumento do agravo torna-se irrelevante 

quando o agravado não impugna especificamente o conteúdo dos 

documentos e nem argúi qualquer falsidade documental, mormente quando 

as peças coligidas foram todas extraídas dos autos originários. 2 - Os 

juros moratórios e a astreinte constituem penalidades pelo atraso no 

cumprimento de obrigação de pagar e de obrigação de fazer ou de não 

fazer, respectivamente. 3 - A incidência dos juros moratórios sobre o 

valor da astreintes evidencia-se autêntico bis in idem, uma vez que 

decorreria da mesma mora, implicando em dupla oneração do devedor pela 

mesma causa. 4 - Agravo conhecido e improvido”. (Acórdão n.339201, 

20080020151564AGI, Relator: LEILA ARLANCH 4ª Turma Cível, Data de 

Julgamento: 14/01/2009, Publicado no DJE: 28/01/2009. Pág.: 82) 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, para o fim de 

determinar que a reclamada SHIVA COSMÉTICOS LTDA.-EPP (ILHA DA 

BELEZA) cumprisse o contrato de consumo firmado e entregue os 

produtos adquiridos no site - pedido n. 100049683 - e sanasse as 

questões envolvendo o TAD n. 1127369-8 e débitos junto à SEFAZ – Id. 

Num. 5370637; - condenar a reclamada SHIVA COSMÉTICOS LTDA.-EPP 

(ILHA DA BELEZA) a indenizar/compensar o(a) reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$. 4.800,00 (quatro mil e oitocentos 

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 
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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. Ademais, diante de pedido de 

execução/cumprimento provisório da sentença e possibilidade – NCPC, art. 

537, § 3º, com redação dada pela Lei n. 13.256, de 2016 -, DETERMINO 

que intime o devedor/executado para que deposite o valor informado como 

em aberto e decorrente do descumprimento da tutela, decotando eventual 

juros de mora incluso, fazendo-o no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de incidência da multa/sanção do NCPC, art. 520, § 2º c/c 523, § 1º e 

equivalente a 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", 

bem como penhora/constrição, sendo que eventual levantamento somente 

ocorrerá após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. 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. 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. 

Araputanga-MT, 27 de fevereiro de 2018 - 23:44:32. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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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. 8010023-73.2017.8.11.0038 REQUERENTE: NAYRA RINALDI BENTO 

REQUERIDO: SHIVA COSMETICOS LTDA - EPP - ME Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, ajuizada 

por NAYRA RINALDO BIENTO em desfavor de SHIVA COSMÉTICOS LTDA.

-EPP (ILHA DA BELEZA), em que requer, entre pedidos outros, a 

condenação da reclamada na obrigação de entregar os produtos 

adquiridos no site, a adimplir os débitos pendentes junto ao Poder 

Executivo/Fazenda Pública e a compensar/indenizar o dano moral/imaterial 

– R$. 36.000,00 (trinta e seis mil reais), sob a alegação de que adquiriu 

produtos em 6 (seis) parcelas no cartão de crédito, cujo prazo de entrega 

seria de 11 (onze) dias úteis, contudo esses não foram regularmente 

entregues, apesar dos reiterados contatos e reclamações da 

consumidora. Aduz que os produtos foram retidos pela Fazenda Pública 

em decorrência da falta de envio do documento fiscal, quem lhe enviou 

cobrança de R$. 467,21 (quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e 

um centavos) decorrente de sanção/multa e ICMS – TAD n. 1127369-8 -, 

sofrendo danos pela demora de dias. Deferido o pedido de tutela 

provisória de urgência antecipada liminar – Id. Num. 5370637. A reclamada 

apresentou defesa/contestação em que confessa a falha no envio dos 

produtos desacompanhados do documento fiscal, alega a tentativa de 

solução extrajudicial e a negativa da reclamante nisso, quem procurou o 

Poder Judiciário com o objetivo de enriquecimento, inexistindo dano moral a 

ser indenizado – Id. Num. 8257519. Impugnou-a e informou que a 

reclamada descumpria a decisão de tutela – Id. Num. 8333205 -, quem 

alegou o cumprimento – Id. Num. 8345566 -, pugnando ambos pelo 

julgamento imediato e a parte reclamante pelo cumprimento de sentença – 

Id. Num. 11935630. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo 

a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. Trato 

de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de 

outro o fornecedor, uma vez que presentes os requisitos subjetivos - 

consumidor e fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 - e objetivos - 

produto e serviço – §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei. Incontroverso o direito 

ao recebimento dos produtos cosméticos adquiridos através de contrato 

eletrônico de consumo, assim como ser de responsabilidade da 

fornecedora reclamada o adimplemento/pagamento das sanções e tributos 

decorrente de sua conduta, especificamente o envio sem o documento 

fiscal. Ademais, a reclamante fez prova de que adquiriu produtos 

cosméticos junto à fornecedora reclamante em 23/10/2016, o prazo de 

entrega seria em média de 11 (onze) dias úteis, o valor de R$. 481,70 

(quatrocentos e oitenta e um reais e setenta centavos) adimplido em 6 

(seis) parcelas no cartão de crédito, foi notificada pela Fazenda Estadual 

em decorrência da lavratura de TAD (Termo de Apreensão em Depósito), 

este decorrente do envio das mercadorias pela reclamada sem o 

documento fiscal, que realizou contatos e reclamações diversas, que 

apesar da citação/intimação da decisão de tutela provisória de urgência 

antecipada liminar em 20/2/2017, o pagamento/adimplemento junto à 

SEFAZ somente ocorreu em 29/6/2017, permanecendo irregular em sua 

situação fiscal a consumidora – Id. Num. 8333270 -, e a efetiva entrega 

dos produtos cosméticos somente em 4/7/2017. O fornecedor responde, 

independentemente da existência de culpa – responsabilidade objetiva -, 

pela reparação dos danos causados à consumidora reclamante por 

defeitos/falhas relativas ao serviço – Lei n. 8.078/90, art. 14 -, não se 

desincumbindo aquele em demonstrar qualquer causa excludente de 

responsabilidade, pelo contrário, incontroverso que enviou os produtos 

cosméticos sem a documentação fiscal, conduta que resultou na 

notificação da consumidora pela SEFAZ, manutenção da situação dela 

irregular junto ao órgão, assim como atraso injustificado de aproximados 9 

(nove) meses para a entrega daqueles bens adquiridos e adimplidos 

integralmente pela consumidora através do cartão de crédito, fatos que 

transbordam ao mero aborrecimento e são passíveis de resultar em 

violação a direito da personalidade da reclamante e que, portanto, deve 

ser compensado, mormente porque há reiteradas reclamações, inclusive 

antes do ajuizamento da ação judicial, e houve descaso no atendimento da 

situação. O dano moral é resultado de lesão aos direitos da personalidade, 

isto é, à honra, à imagem, à integridade física, ao nome, à liberdade de 

pensamento, entre outros, direitos indisponíveis, isto é, intransmissíveis e 

inalienáveis, sendo certo que essa intransmissibilidade é relativa, pois o 

impedimento é de que o titular abra mão de seu direito em caráter 

permanente ou total. Porém, pode ceder seu exercício (não sua 

titularidade) em caráter parcial e transitório. Esses “podem referir-se à 

aflição dos aspectos mais íntimos da personalidade ou à valoração social 

do indivíduo no meio em que vive e atua. A primeira lesão reporta-se à 

honra subjetiva, a segunda à honra objetiva” (STJ, REsp 1650725/MG, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 

26/05/2017). O caso não é de mero descumprimento contratual não 

indenizável, mas de flagrante violação a direito da consumidora, quem se 

sentiu angustiada e menosprezadas durante o período, tendo que esperar 
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aproximados 9 (nove) meses para o recebimento de produtos cosméticos 

ofertados e contratados para entrega em previstos 11 (onze) dias, assim 

como ter seu nome envolvido em sanção administrativa e cuja 

regularização, igualmente, ocorreu após meses, danos esses decorrentes 

de conduta da fornecedora reclamada e cujo nexo causal entre ambos 

restou caracterizado, sendo prescindível na responsabilidade objetiva a 

demonstração de dolo ou culpa. Em observância às finalidades 

compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, bem 

assim às circunstâncias da causa, inclusive a capacidade financeira do 

ofensor, bem como a perda de tempo útil na solução do problema apenas 

após a busca do Poder Judiciário, a demora de meses na entrega dos 

produtos e regularização da situação junto à SEFAZ, mas considerando a 

tentativa da reclamada em resolver a questão em audiência de conciliação, 

inclusive com oferta de proposta final de R$. 2.000,00 (dois mil reais), 

razoável e proporcional o arbitramento/fixação em R$. 4.800,00 (quatro mil 

e oitocentos reais), equivalente a aproximadas 10 (dez) vezes o valor dos 

produtos cosméticos. Por fim, diante do pedido de cumprimento provisório, 

esclareço que a astreinte é multa cominatória, que se aplica no caso de 

descumprimento de obrigação de fazer. Cabe ressaltar que as astreintes 

são devidas quando a parte, intimada para cumprir a ordem judicial, não o 

faz voluntariamente, desobedecendo à decisão judicial, como ocorreu no 

caso. Os encargos decorrentes disso, igualmente, não devem incidir da 

forma pleiteada, pois há precedente do STJ no sentido de que a correção 

incide desde o arbitramento/fixação, como na hipótese do dano moral – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, não incidindo juros de mora, sob 

pena de bis in idem. A correção monetária constitui mera atualização da 

moeda, impondo-se como um imperativo legal e econômico. A contagem da 

correção monetária deve ser iniciada a partir do arbitramento do valor da 

condenação. É inviável a incidência de juros moratórios sobre o valor 

executado de astreintes, uma vez que se trata de descumprimento de 

decisão sanção cominada pelo mesmo motivo. A aplicação de duas ou 

mais penalidades em virtude do mesmo motivo configura verdadeiro bis in 

idem. Nesses termos: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS 

MORATÓRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTS. 

ANALISADOS: 461, § 4º, CPC; 395, CC/02; (…) 4. O termo inicial de 

incidência da correção monetária sobre a multa do § 4º do art. 461 do CPC 

deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de 

dano moral (Súm. 362/STJ). 5. Não incidem juros de mora sobre a multa 

imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de 

configurar bis in idem. 6. Recursos especiais conhecidos; provido 

parcialmente o do primeiro recorrente e desprovido o do segundo”. (REsp 

1327199/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 22/04/2014, DJe 02/05/2014) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. 

INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR DAS 

ASTREINTES. DESCABIMENTO. 1 - A ausência de autenticação nos 

documentos que formam o instrumento do agravo torna-se irrelevante 

quando o agravado não impugna especificamente o conteúdo dos 

documentos e nem argúi qualquer falsidade documental, mormente quando 

as peças coligidas foram todas extraídas dos autos originários. 2 - Os 

juros moratórios e a astreinte constituem penalidades pelo atraso no 

cumprimento de obrigação de pagar e de obrigação de fazer ou de não 

fazer, respectivamente. 3 - A incidência dos juros moratórios sobre o 

valor da astreintes evidencia-se autêntico bis in idem, uma vez que 

decorreria da mesma mora, implicando em dupla oneração do devedor pela 

mesma causa. 4 - Agravo conhecido e improvido”. (Acórdão n.339201, 

20080020151564AGI, Relator: LEILA ARLANCH 4ª Turma Cível, Data de 

Julgamento: 14/01/2009, Publicado no DJE: 28/01/2009. Pág.: 82) 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, para o fim de 

determinar que a reclamada SHIVA COSMÉTICOS LTDA.-EPP (ILHA DA 

BELEZA) cumprisse o contrato de consumo firmado e entregue os 

produtos adquiridos no site - pedido n. 100049683 - e sanasse as 

questões envolvendo o TAD n. 1127369-8 e débitos junto à SEFAZ – Id. 

Num. 5370637; - condenar a reclamada SHIVA COSMÉTICOS LTDA.-EPP 

(ILHA DA BELEZA) a indenizar/compensar o(a) reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$. 4.800,00 (quatro mil e oitocentos 

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. Ademais, diante de pedido de 

execução/cumprimento provisório da sentença e possibilidade – NCPC, art. 

537, § 3º, com redação dada pela Lei n. 13.256, de 2016 -, DETERMINO 

que intime o devedor/executado para que deposite o valor informado como 

em aberto e decorrente do descumprimento da tutela, decotando eventual 

juros de mora incluso, fazendo-o no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de incidência da multa/sanção do NCPC, art. 520, § 2º c/c 523, § 1º e 

equivalente a 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", 

bem como penhora/constrição, sendo que eventual levantamento somente 

ocorrerá após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. 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. 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. 

Araputanga-MT, 27 de fevereiro de 2018 - 23:44:32. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-73.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NAYRA RINALDI BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SHIVA COSMETICOS LTDA - EPP - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS OAB - SP285781 

(ADVOGADO)

AIRTON DE ALMEIDA MARQUES OAB - MT0019732A (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. 8010023-73.2017.8.11.0038 REQUERENTE: NAYRA RINALDI BENTO 

REQUERIDO: SHIVA COSMETICOS LTDA - EPP - ME Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, ajuizada 

por NAYRA RINALDO BIENTO em desfavor de SHIVA COSMÉTICOS LTDA.

-EPP (ILHA DA BELEZA), em que requer, entre pedidos outros, a 

condenação da reclamada na obrigação de entregar os produtos 

adquiridos no site, a adimplir os débitos pendentes junto ao Poder 
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Executivo/Fazenda Pública e a compensar/indenizar o dano moral/imaterial 

– R$. 36.000,00 (trinta e seis mil reais), sob a alegação de que adquiriu 

produtos em 6 (seis) parcelas no cartão de crédito, cujo prazo de entrega 

seria de 11 (onze) dias úteis, contudo esses não foram regularmente 

entregues, apesar dos reiterados contatos e reclamações da 

consumidora. Aduz que os produtos foram retidos pela Fazenda Pública 

em decorrência da falta de envio do documento fiscal, quem lhe enviou 

cobrança de R$. 467,21 (quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e 

um centavos) decorrente de sanção/multa e ICMS – TAD n. 1127369-8 -, 

sofrendo danos pela demora de dias. Deferido o pedido de tutela 

provisória de urgência antecipada liminar – Id. Num. 5370637. A reclamada 

apresentou defesa/contestação em que confessa a falha no envio dos 

produtos desacompanhados do documento fiscal, alega a tentativa de 

solução extrajudicial e a negativa da reclamante nisso, quem procurou o 

Poder Judiciário com o objetivo de enriquecimento, inexistindo dano moral a 

ser indenizado – Id. Num. 8257519. Impugnou-a e informou que a 

reclamada descumpria a decisão de tutela – Id. Num. 8333205 -, quem 

alegou o cumprimento – Id. Num. 8345566 -, pugnando ambos pelo 

julgamento imediato e a parte reclamante pelo cumprimento de sentença – 

Id. Num. 11935630. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo 

a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. Trato 

de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de 

outro o fornecedor, uma vez que presentes os requisitos subjetivos - 

consumidor e fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 - e objetivos - 

produto e serviço – §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei. Incontroverso o direito 

ao recebimento dos produtos cosméticos adquiridos através de contrato 

eletrônico de consumo, assim como ser de responsabilidade da 

fornecedora reclamada o adimplemento/pagamento das sanções e tributos 

decorrente de sua conduta, especificamente o envio sem o documento 

fiscal. Ademais, a reclamante fez prova de que adquiriu produtos 

cosméticos junto à fornecedora reclamante em 23/10/2016, o prazo de 

entrega seria em média de 11 (onze) dias úteis, o valor de R$. 481,70 

(quatrocentos e oitenta e um reais e setenta centavos) adimplido em 6 

(seis) parcelas no cartão de crédito, foi notificada pela Fazenda Estadual 

em decorrência da lavratura de TAD (Termo de Apreensão em Depósito), 

este decorrente do envio das mercadorias pela reclamada sem o 

documento fiscal, que realizou contatos e reclamações diversas, que 

apesar da citação/intimação da decisão de tutela provisória de urgência 

antecipada liminar em 20/2/2017, o pagamento/adimplemento junto à 

SEFAZ somente ocorreu em 29/6/2017, permanecendo irregular em sua 

situação fiscal a consumidora – Id. Num. 8333270 -, e a efetiva entrega 

dos produtos cosméticos somente em 4/7/2017. O fornecedor responde, 

independentemente da existência de culpa – responsabilidade objetiva -, 

pela reparação dos danos causados à consumidora reclamante por 

defeitos/falhas relativas ao serviço – Lei n. 8.078/90, art. 14 -, não se 

desincumbindo aquele em demonstrar qualquer causa excludente de 

responsabilidade, pelo contrário, incontroverso que enviou os produtos 

cosméticos sem a documentação fiscal, conduta que resultou na 

notificação da consumidora pela SEFAZ, manutenção da situação dela 

irregular junto ao órgão, assim como atraso injustificado de aproximados 9 

(nove) meses para a entrega daqueles bens adquiridos e adimplidos 

integralmente pela consumidora através do cartão de crédito, fatos que 

transbordam ao mero aborrecimento e são passíveis de resultar em 

violação a direito da personalidade da reclamante e que, portanto, deve 

ser compensado, mormente porque há reiteradas reclamações, inclusive 

antes do ajuizamento da ação judicial, e houve descaso no atendimento da 

situação. O dano moral é resultado de lesão aos direitos da personalidade, 

isto é, à honra, à imagem, à integridade física, ao nome, à liberdade de 

pensamento, entre outros, direitos indisponíveis, isto é, intransmissíveis e 

inalienáveis, sendo certo que essa intransmissibilidade é relativa, pois o 

impedimento é de que o titular abra mão de seu direito em caráter 

permanente ou total. Porém, pode ceder seu exercício (não sua 

titularidade) em caráter parcial e transitório. Esses “podem referir-se à 

aflição dos aspectos mais íntimos da personalidade ou à valoração social 

do indivíduo no meio em que vive e atua. A primeira lesão reporta-se à 

honra subjetiva, a segunda à honra objetiva” (STJ, REsp 1650725/MG, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 

26/05/2017). O caso não é de mero descumprimento contratual não 

indenizável, mas de flagrante violação a direito da consumidora, quem se 

sentiu angustiada e menosprezadas durante o período, tendo que esperar 

aproximados 9 (nove) meses para o recebimento de produtos cosméticos 

ofertados e contratados para entrega em previstos 11 (onze) dias, assim 

como ter seu nome envolvido em sanção administrativa e cuja 

regularização, igualmente, ocorreu após meses, danos esses decorrentes 

de conduta da fornecedora reclamada e cujo nexo causal entre ambos 

restou caracterizado, sendo prescindível na responsabilidade objetiva a 

demonstração de dolo ou culpa. Em observância às finalidades 

compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, bem 

assim às circunstâncias da causa, inclusive a capacidade financeira do 

ofensor, bem como a perda de tempo útil na solução do problema apenas 

após a busca do Poder Judiciário, a demora de meses na entrega dos 

produtos e regularização da situação junto à SEFAZ, mas considerando a 

tentativa da reclamada em resolver a questão em audiência de conciliação, 

inclusive com oferta de proposta final de R$. 2.000,00 (dois mil reais), 

razoável e proporcional o arbitramento/fixação em R$. 4.800,00 (quatro mil 

e oitocentos reais), equivalente a aproximadas 10 (dez) vezes o valor dos 

produtos cosméticos. Por fim, diante do pedido de cumprimento provisório, 

esclareço que a astreinte é multa cominatória, que se aplica no caso de 

descumprimento de obrigação de fazer. Cabe ressaltar que as astreintes 

são devidas quando a parte, intimada para cumprir a ordem judicial, não o 

faz voluntariamente, desobedecendo à decisão judicial, como ocorreu no 

caso. Os encargos decorrentes disso, igualmente, não devem incidir da 

forma pleiteada, pois há precedente do STJ no sentido de que a correção 

incide desde o arbitramento/fixação, como na hipótese do dano moral – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, não incidindo juros de mora, sob 

pena de bis in idem. A correção monetária constitui mera atualização da 

moeda, impondo-se como um imperativo legal e econômico. A contagem da 

correção monetária deve ser iniciada a partir do arbitramento do valor da 

condenação. É inviável a incidência de juros moratórios sobre o valor 

executado de astreintes, uma vez que se trata de descumprimento de 

decisão sanção cominada pelo mesmo motivo. A aplicação de duas ou 

mais penalidades em virtude do mesmo motivo configura verdadeiro bis in 

idem. Nesses termos: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS 

MORATÓRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTS. 

ANALISADOS: 461, § 4º, CPC; 395, CC/02; (…) 4. O termo inicial de 

incidência da correção monetária sobre a multa do § 4º do art. 461 do CPC 

deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de 

dano moral (Súm. 362/STJ). 5. Não incidem juros de mora sobre a multa 

imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de 

configurar bis in idem. 6. Recursos especiais conhecidos; provido 

parcialmente o do primeiro recorrente e desprovido o do segundo”. (REsp 

1327199/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 22/04/2014, DJe 02/05/2014) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. 

INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR DAS 

ASTREINTES. DESCABIMENTO. 1 - A ausência de autenticação nos 

documentos que formam o instrumento do agravo torna-se irrelevante 

quando o agravado não impugna especificamente o conteúdo dos 

documentos e nem argúi qualquer falsidade documental, mormente quando 

as peças coligidas foram todas extraídas dos autos originários. 2 - Os 

juros moratórios e a astreinte constituem penalidades pelo atraso no 

cumprimento de obrigação de pagar e de obrigação de fazer ou de não 

fazer, respectivamente. 3 - A incidência dos juros moratórios sobre o 

valor da astreintes evidencia-se autêntico bis in idem, uma vez que 

decorreria da mesma mora, implicando em dupla oneração do devedor pela 

mesma causa. 4 - Agravo conhecido e improvido”. (Acórdão n.339201, 

20080020151564AGI, Relator: LEILA ARLANCH 4ª Turma Cível, Data de 

Julgamento: 14/01/2009, Publicado no DJE: 28/01/2009. Pág.: 82) 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, para o fim de 

determinar que a reclamada SHIVA COSMÉTICOS LTDA.-EPP (ILHA DA 

BELEZA) cumprisse o contrato de consumo firmado e entregue os 

produtos adquiridos no site - pedido n. 100049683 - e sanasse as 

questões envolvendo o TAD n. 1127369-8 e débitos junto à SEFAZ – Id. 

Num. 5370637; - condenar a reclamada SHIVA COSMÉTICOS LTDA.-EPP 

(ILHA DA BELEZA) a indenizar/compensar o(a) reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$. 4.800,00 (quatro mil e oitocentos 

reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 
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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. Ademais, diante de pedido de 

execução/cumprimento provisório da sentença e possibilidade – NCPC, art. 

537, § 3º, com redação dada pela Lei n. 13.256, de 2016 -, DETERMINO 

que intime o devedor/executado para que deposite o valor informado como 

em aberto e decorrente do descumprimento da tutela, decotando eventual 

juros de mora incluso, fazendo-o no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de incidência da multa/sanção do NCPC, art. 520, § 2º c/c 523, § 1º e 

equivalente a 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", 

bem como penhora/constrição, sendo que eventual levantamento somente 

ocorrerá após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. 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. 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. 

Araputanga-MT, 27 de fevereiro de 2018 - 23:44:32. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ENTIDADES Nº. 003/2018-DF

A Exma. Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Arenápolis/MT, 

Dra. Marina Carlos França, no uso de suas atribuições legais, 

consubstanciado na Resolução nº. 154, de 13 de julho de 2012 do 

Conselho Nacional da Justiça e Provimentos nºs. 05 e 15/2015 da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso;

R E S O L V E: CONVOCAR as instituições públicas e/ou privadas com 

finalidade social, sediadas nesta Comarca de Arenápolis/MT, a 

participarem do Cadastro e Habilitação, com a finalidade de obter recursos 

financeiros oriundos das prestações pecuniárias, das composições civis, 

das transações penais e suspensão condicional dos processos 

realizados nesta Comarca de Arenápolis/MT.

1.Dos objetivos:

a)Cumprir com a finalidade pública da Vara de Execução Penal ou Juizado 

Criminal, enquanto instancia do Poder Judiciário quanto à destinação dos 

recursos oriundos das prestações pecuniárias das penas e medidas 

alternativas;

b)Selecionar as entidades candidatadas com objetivo de prestar apoio 

financeiro a elas para realizarem ações e serviços sociais de interesse 

público e de quem as exigências da Resolução nº. 154 do CNJ.

c)Contribuir para fortalecimento das entidades selecionadas enquanto 

espaço de promoção do desenvolvimento humano e comunitário.

2.Quem pode participar:

Podem concorrer entidades jurídicas públicas ou privadas, sem fins 

lucrativos e regularmente constituídas, desde que:

a)Possuam pelo menos 01(um) ano de funcionamento;

b)Possuam sede própria na Comarca;

c)Desenvolvam ações continuadas de caráter social nas áreas da 

assistência social voltado a criança e adolescente;

d)Sejam entidades parceiras no recebimento/acolhimento e cumpridores 

de prestação de serviços à comunidade;

e)Atuem diretamente no trabalho de ressocialização de crianças e 

adolescentes em conflito com a Lei;

f)Atuem diretamente no atendimento e/ou tratamento aos usuários de 

substancias psicoativos;

g)Apresentem projetos compatíveis com os requisitos deste Edital.

2.1 Quem não pode participar

a)Empresas privadas com fins lucrativos;

b)Entidades conveniadas com outras instancias do Poder Judiciário;

c)Instituições de Ensino da rede Pública ou Privada que promovam ensino 

superior, médio e fundamental e técnico, exceto as escolas de 

organizações filantrópicas;

d)Fundações e Instituições empresariais;

e)Organizações internacionais;

f)Entidades que não possuem 01(um) ano de funcionamento;

g)Entidades que não possuem sede própria na Comarca;

h)Órgãos ou Fundações de administração direta do Governo Federal, 

Estadual, Municipal e do Poder Judiciário.

3. Do prazo e local da inscrição:

O prazo para as inscrições públicas e/ou privadas com finalidades sociais 

para cadastrar será de 30(trinta) dias, a partir da publicação deste Edital, 

sendo que o cadastro deverá ser realizado na Diretoria do Foro da 

Comarca de Arenápolis/MT, ou qualquer outro meio em que os documentos 

cheguem em tempo hábil do prazo assinalado.

4. Da documentação:

As entidades deverão preencher o formulário Anexo I, com os 

documentos descritos no item 7.32.28 do Provimento nº. 05/2015-CGJ, 

quais sejam:

a)cópia legível do estatuto social ou contrato social atualizado e registrado 

em Cartório;

b)cópia do RG e do CPF dos integrantes do quadro de diretores, sócios ou 

administradores, ou cópia do ato que designou a autoridade pública 

solicitante;

c)número do CNPJ da entidade;

d)os comprovantes de regularidade fiscal das Fazendas Públicas nas 

esferas federal, estadual e municipal.

5. Da seleção e divulgação do resultado:

5.1.Todos os cadastrados serão analisados por este Juízo, conjuntamente 

com a equipe da Diretoria e a Comissão para Cadastramento das 

Entidades, criada através da Portaria n.º 24/2015-DF.

5.2.Após todo o procedimento (visita à entidade com a confecção do 

Relatório de visita constante no Anexo II e vista dos autos ao Ministério 

Público), será publicada a relação das entidades que tiveram os cadastros 

aprovados.

6. Apresentação do Projeto:

a)O Projeto deverá ser apresentado, em duas vias, no prazo de 10(dez) 

dias, no modelo previsto no anexo IV do referido provimento, contado no 

prazo da publicação das listas das entidades que estão com os cadastros 

regulares;

b)Após a análise, será publicada a lista das Instituições habilitadas.

Ficará disponível para quaisquer esclarecimentos de dúvidas e questões 

referentes a este Edital a Comissão para Cadastro das Entidades (Portaria 

n. 24/2015-DF).

Os casos omissos serão decididos pelo Juízo.

Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Arenápolis Estado de Mato 

Grosso, aos 26 de fevereiro de 2.018. Eu, Glória de Jesus P. Santana – 

Gestora Geral - Digitei.

MARINA CARLOS FRANÇA

Juíza de Direito Diretora do Foro
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EDITAL N.º 004/2018 - DF

A Doutora Marina Carlos França, MMª. Juíza de Direito em Substituição 

Legal no Fórum da Comarca de Arenápolis, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais e na forma do Provimento 024/2012/CM.

Considerando a criação da Central de Praça e Leilão perante o Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, bem como credenciamento de 

Leiloeiros Oficiais e Leiloeiros Rurais para atuarem como leiloeiros nos 

processos de execução, nos cumprimentos de sentença e processos 

criminais que se exige a venda de bens apreendidos.

Considerando a necessidade de dar maior publicidade e celeridade as 

praças e leilões judiciais;

Considerando as vantagens do leilão extrajudicial;

Considerando as disposições do art. 2º do Provimento 24/2012/CM.

Tornar pública a abertura de prazo para credenciamento de Leiloeiro 

Oficial e Leiloeiro Rural, pelo prazo de 30 dias, a contar da publicação do 

presente Edital, cujo critério para credenciamento obedecerá aos 

requisitos constantes do Provimento 024/2012/CM.

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

possa alegar desconhecimento, expediu-se o presente Edital, que será 

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

Jesus P. Santana) Gestora Geral que digitei.

Arenápolis/MT, 26 de fevereiro de 2018

MARINA CARLOS FRANÇA . Juíza de Direito Diretora do Foro

EDITAL N. 005/2018/DF - Torna Público a relação das inscrições 

deferidas/indeferidas ao Processo Seletivo para Recrutamento de 

Estagiários Nível Superior da Comarca de Arenápolis-MT, abaixo 

relacionados:

* O Edital n° 005/2018/DF completo, 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): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43557 Nr: 1770-16.2013.811.0026

 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: Celina Duarte da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTONIO FACCHIN 

FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, sem a resolução 

de seu mérito, à luz do artigo 485, IX, do Novo Código de Processo 

Civil.Sem custas e honorários advocatícios. 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.: 44189 Nr: 197-06.2014.811.0026

 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: Gilberto Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLAVIA UCHOA - 

OAB:18385/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE, nos termos do 

os pedidos constantes na exordial, e por conseguinte, DECLARO o feito 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, de acordo do art. 487, inciso I, do 

CPC.Condeno a parte autora (art. 91, caput, CPC) no pagamento das 

taxas, custas e despesas do processo existentes e, com fulcro na 

isonomia, honorários advocatícios (art. 85, caput, CPC) fixados em 10% 

sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença, em tese e caso 

reconhecido o direito/benefício econômico pretendido, até a prolação 

desta sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, cuja 

exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

(art. 98, § 2º e 3º).Diante da necessidade de atender aos limites mínimo e 

máximo estabelecidos na Resolução n. 541/2007-CJF e sendo possível 

ultrapassar em até 3 (três) vezes este fixado na Tabela II, fixo/arbitro os 

honorários periciais em R$. 400,00 (quatrocentos reais) em favor da perita 

Dra. Izabella Militão, atendendo ao grau de especialização do médico 

perito, à complexidade do exame, o zelo profissional e ao local de sua 

realização.Com o trânsito em julgado devidamente certificado e nada 

requerido, ARQUIVE-SE os autos, autos com as baixas e anotações 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 das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 16547 Nr: 165-11.2008.811.0026

 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: Ismael Luciano de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN- MT- Departamento Estadual de 

Trânsito do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Sérgio Manica - OAB:, 

EDUARDO RAMSAY DE LACERDA - OAB:11892-A/MT, MÁRIO MÁRCIO 

DE LARA SORIANO - OAB:3946/MT

 VISTOS.

I - Ciente do retorno dos autos e acórdão exarado pelos magistrados do E. 

Tribunal de Justiça, motivo pelo qual DETERMINO que arquive os autos com 

as cautelas e baixas necessárias.

II – CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44337 Nr: 325-26.2014.811.0026

 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: Pedro Bispo Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton George Ramos - 

OAB:11237-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:Mat. 1526582

 III - DISPOSITIVO. Por todo exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da ação 

requerida pela parte autora, e por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 200, 

parágrafo único, e artigo 485, VIII, ambos do CPC.Condeno a parte autora 

ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que 

fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Contudo, por 

ser beneficiária da gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficam sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, conforme prevê artigo 98 do CPC.Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França
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 Cod. Proc.: 41195 Nr: 1326-17.2012.811.0026

 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: Antonio Inácio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - 

OAB:14.241/MT, MARCELLO ANDRADE SANTOS - OAB:16836, Roque 

Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:0

 VISTOS.Ante o teor da certidão a fl. 83, DESONERO a médica nomeada a 

fl. 48, Dra. Viviane Idaló Andrade do encargo de perita judicial, nomeando 

como perito-médico, independentemente de compromisso, o Dr. Luiz 

Henrique Parolin Silva, CRM-MT 7409, com endereço à Rua Domingos de 

Deus da Silva, número 1.150, Centro, CEP 78430-000, na cidade de 

Nortelândia/MT, telefone (065) 3346-1343, para responder os quesitos 

apresentados pelas partes.DESIGNO o dia 06 de abril de 2018, as 8h, para 

realização da perícia médica, a ser realizada no prédio do Fórum desta 

Comarca.Consoante Resolução do Conselho da Justiça Federal e em 

decorrência da complexidade da perícia, FIXO os honorários periciais em 

R$ 600,00 (seiscentos reais), que serão pagos ao perito que efetivamente 

realizá-la, após o término do prazo concedido para as partes se 

manifestarem acerca do laudo.O respectivo laudo deverá ser apresentado 

no prazo de em 20 dias (CPC, arts. 466 e 474). Faculto às partes, dentro 

do prazo de cinco dias, a indicação de assistentes técnicos.INTIMEM-SE 

as partes a comparecerem na data designada pelo perito, 

independentemente de nova conclusão. Caso as partes não tenham 

apresentado os quesitos, intimem-nas para os apresentarem no prazo de 

10 (dez) dias.Apresentado o resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes 

para, querendo, no prazo de 05 dias, manifestar nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18871 Nr: 771-05.2009.811.0026

 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: Rotal Hospital Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Municipal de Santo Afonso 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tathiana Pitaluga Moreira de 

Castro - OAB:19883/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Leite dos Santos - 

OAB:7532/MT

 II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução 

de dívida ativa da Fazenda Pública (art. 585, VI). (Redação dada pela Lei 

nº 10.352, de 26.12.2001)§ 1o Nos casos previstos neste artigo, o juiz 

ordenará a remessa dos autos ao tribunal, haja ou não apelação; não o 

fazendo, deverá o presidente do tribunal avocá-los. (Incluído pela Lei nº 

10.352, de 26.12.2001)§ 2o Não se aplica o disposto neste artigo sempre 

que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não 

excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como no caso de 

procedência dos embargos do devedor na execução de dívida ativa do 

mesmo valor. (Incluído pela Lei nº 10.352, de 26.12.2001)§ 3o Também não 

se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em 

jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula 

deste Tribunal ou do tribunal superior competente. (Incluído pela Lei nº 

10.352, de 26.12.2001). Grifei.Assim, a remessa necessária encontra 

óbice ao seu processamento, por insuficiência de alçada.Do exposto, 

CONHEÇO dos presentes embargos e os ACOLHO, para acrescentar 

fundamentação sem efeito modificativo, para declarar que a decisão 

contrária à Fazenda Pública não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

quando o valor da condenação não ultrapassa 60 (sessenta) salários 

mínimos, nos termos da fundamentação supra.Consequentemente, 

CUMPRA-SE na íntegra a sentença proferida as fls. 75/78.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.: 2355 Nr: 282-51.1998.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio Osmar Emerick, Júlio Cincinato Emerick, 

Antonieta Civizier Emerick, Maria Joana Sartori Emerick

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A, ANA CLAUDIA GIARETTA BORGUEZI - 

OAB:OAB/SP 372.760, CYANA CRISPIN - OAB:OAB/SP 367.151, 

FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:17980/A, KARINA CACHINÉ VENÂNCIO - OAB:366.352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Pedro Mühl - 

OAB:26.464/RS, Ivaldir Paulo Muhl - OAB:OAB/MT 17441A, Mirian 

Cristina Rahman Muhl - OAB:4.624/MT

 VISTOS.

I – In limine, PROCEDA a Secretaria da Vara com as anotações pertinentes 

quanto Patrono do autor, para fins de escorreita intimação, no sistema 

Apolo e na capa dos autos, devendo a providência ser certificada.

II – Após, INTIME-SE o exequente na pessoa de seu advogado para, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a respeito do interesse em 

prosseguir com a ação e promover o que lhe compete, nos termos do 

PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO REFERIDO 

PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E ARQUIVAMENTO 

dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 III – Transcorrido o prazo supra in albis, tornem-me os autos conclusos 

para sentença – Código 36.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 16262 Nr: 1351-06.2007.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Malaquias da Silva, Nilson Malaquias 

da Silveira, Niuza Martins da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A, 

Valentina Ponce Devulsky Manrique - OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. In limine, PROCEDA a Secretaria da Vara com as anotações pertinentes 

quanto Patrono do autor, para fins de escorreita intimação, no sistema 

Apolo e na capa dos autos, devendo a providência ser certificada.

II. Em seguida, INTIME-SE o exequente na pessoa de seu advogado para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da possível 

prescrição intercorrente.

III. Após, tornem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 329 Nr: 74-43.1993.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozenir de Araújo, Iraci Sardinha de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, GUSTAVO 

R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I – In limine, PROCEDA a Secretaria da Vara com as anotações pertinentes 

quanto Patrono do autor, para fins de escorreita intimação, no sistema 

Apolo e na capa dos autos, devendo a providência ser certificada.

II – Após, INTIME-SE o exequente na pessoa de seu advogado para, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a respeito do interesse em 

prosseguir com a ação e promover o que lhe compete, nos termos do 

PROVIMENTO 84/2014 da CGJ, bem como juntar planilha de débito 

atualizada.
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Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO REFERIDO 

PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E ARQUIVAMENTO 

dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 III – Transcorrido o prazo supra in albis, tornem-me os autos conclusos 

para sentença – Código 36.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 56001 Nr: 3313-49.2016.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Soares de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Almeida 

Benevides - OAB:8159-A/MT, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:MT/10186/O, Nilton Gomes da Silva - OAB:851/MT

 Vistos

1. Cuida-se de ação penal instaurada em face de WAGNER CARLOS DE 

SOUZA para a apurar a suposta prática do crime de embriaguez ao 

volante (art. 306 do CTB).

Acompanhando a denúncia, veio o inquérito policial juntado às fls. 05/65.

 Recebida a denúncia no dia 19/09/2016 (fl. 70/71), determinou-se a 

citação do réu.

Devidamente citado (fl. 87), apresentou resposta a acusação às fls. 

89/107.

 Audiência de instrução e julgamento realizado às fls. 194/203.

Sentença condenatória às fls. 298/305.

Recurso de apelação à fl. 357.

À fl. 365, manifestou o magistrado pelo conhecimento do óbito do réu, 

abrindo-se vistas as partes para manifestação.

Por fim, ambas as partes pugnaram pelo reconhecimento da extinção da 

punibilidade pela morte do agente.

 É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. O Código Penal estatui em seu artigo 107, inciso I, que a punibilidade se 

extingue “pela morte do agente;”.

A extinção da punibilidade, portanto, é de rigor.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 61 do Código de Processo 

Penal e artigo 107, inciso I, do Código Penal, julgo extinta a punibilidade de 

JUAREZ SOARES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, ante a morte 

comprovada do agente.

Isento de custas, despesas processuais e verba honorária.

Cientifique-se o Ministério Público.

Certificado o trânsito em julgado, oficiem-se os Institutos de Identificação 

Estadual, Federal e à Delegacia de Polícia, para as anotações pertinentes, 

e, em seguida, arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de 

estilo.

Cumpra-se.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52704 Nr: 952-59.2016.811.0026

 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: DANIELA ROSA DOS SANTOS, DARLAN CRUZ DOS 

SANTOS, Sandro Leite dos Santos, Diogenes Pereira Santos Filho, IVONE 

LEITE DOS SANTOS, DEUSDANE PEREIRA DOS SANTOS, ILIANE LEITE 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luliane César Approbato - 

OAB:26.878, SILVIO FERREIRA FREITAS - OAB:19920/O

 VISTOS.

I. INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para que esclareçam, 

no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a designação da 

audiência de instrução, especificando objetivamente as provas que 

pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção probatória e 

julgamento imediato da lide.

II. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, tornem-me 

concluso para saneamento ou julgamento antecipado.

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.: 9481 Nr: 738-88.2004.811.0026

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AVdSP, ERdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caroline Galdino Bareiros - 

OAB:14167, Joacir Jolando Neves - OAB:3610-B/MT, Jonas Rachid 

Murad Filho - OAB:6105, MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - 

OAB:21474/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rhicardo Campos 

Marques - OAB:10.405/MS

 VISTOS.

I. Cuida-se de ação de alimentos com pedido de liminar, tendo como partes 

as em epígrafe, em que, entrementes foi proferida sentença julgando 

parcialmente procedente os pedidos do autor, fixando a título de alimentos 

2/3 do salário mínimo vigente – fls. 7782.

Recurso de apelação as fls. 93/98. Contrarrazões, fls. 102/105. Acórdão 

à fl. 146, negando provimento ao recurso.

Pedido de desarquivamento dos autos para fins de direito – fl. 157.

Pedido de cumprimento de sentença sob o rito de expropriação de bens as 

fls. 161/162, e pelo rito da prisão civil as fls. 167/168.

II. Pois bem. Primeiramente, anoto que, quanto à inadimplência do requerido 

ao pagamento da pensão alimentícia deve-se observar os ditames do 

Código de Processo Civil, especificamente os artigos 523 e 528, 

observando o rito expropriatório ou da prisão civil, conforme ocorrido as 

fls. 161/168.

Todavia, considerando a impossibilidade de cumulação do rito da prisão 

com o da expropriação, INDEFIRO o prosseguimento das execuções 

nestes autos, razão pela qual DETERMINO o desentranhamento das 

petições e documentos anexados as fls. 161/168, bem como que 

procedam-se com extração de cópia da sentença e a certidão de trânsito 

em julgado, entregando-as ao patrono dos exequentes para que possa 

protocolar as execuções separadamente.

Por fim, tendo em vista que a função jurisdicional deste processo já foi 

exaurida, DETERMINO arquive-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 61388 Nr: 3147-80.2017.811.0026

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kelen Ferreira Severino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Antônio Tornich, Claudia Nunes da Silva 

Tornich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - 

OAB:92219

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/O

 Com espeque no art. 1.010, §§ 1º e 3º, do NCPC, Intimo o Requerido, na 

pessoa de seu Patrono constituído, para, querendo, no prazo de 15 dias, 

apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação de "Ref: 26"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 61388 Nr: 3147-80.2017.811.0026

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kelen Ferreira Severino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Antônio Tornich, Claudia Nunes da Silva 

Tornich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - 

OAB:92219

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/O

 3. Ante o exposto, DEIXO de analisar o pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte autora, e, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC, 

ACOLHO a tese de conexão desta demanda com a “Ação de Anulação de 

Leilão e Arrematação Extrajudicial de Imóvel” proposta pelos Requeridos 

em face do Banco Bradesco S/A e registrada sob o nº 

2623-83.2017.811.0026, Código 60493, em trâmite nesta unidade 

judiciária.Por consequência, DETERMINO a reunião de ambos os feitos 

(Ação de Imissão de Posse Código 61388 e Ação de Anulação de Leilão e 

Arrematação Extrajudicial de Imóvel Código 60493) para serem 

solucionados pela Juíza Cooperadora desta Vara Única, Dra. Marina 

Carlos França, porque a referida ação anulatória Código 60493 foi 

distribuída em 10.7.2017 e despachada em 18.7.2017, a revelar, pois, a 

prevenção daquela magistrada, responsável pelos processos cíveis de 

numeração final de 0 (zero) a 5 (cinco), conforme Portaria nº 523/2017 da 

Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.4. APENSE-SE o 

presente feito ao autos registrados sob o Código 60493 e Número Único 

2623-83.2017.811.0026 e os remetam à Juíza Cooperadora desta Vara 

Única.5. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.Arenápolis, 31 de outubro de 

2.017.Luis Felipe Lara de SouzaJuiz de Direito

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51614 Nr: 40-39.2013.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON SEIJI MITSUE - 

OAB:46.620-PR, TIAGO JOSÉ LIPSCH - OAB:23383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:9.411-B

 Vistos etc.

Trata-se de ação de homologação de ACORDO EXTRAJUDICIAL 

REFERENTE ao supracitado processo conforme fls.120/123.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

HOMOLOGO o acordo formulado pelas partes, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos. Em consequência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, b do NCPC e § 1º do artigo 9º, da 

Lei nº. 5.478/68.

Condeno os acordantes em custas processuais residuais que devem ser 

calculadas sobre o valor da causa atualizado pelo índice INPC, na 

proporção de 50% para cada.

Em razão da preclusão lógica, a sentença transita em julgado neste ato.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 23178 Nr: 884-28.2009.811.0100

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRAVARI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PEDRO PAULINO SIMMI, 

ANTONIETA CARLOTTO SIMMI, ANTONIO VANDERLEI CARLOTO, JOSÉ 

EIMAR CARLOTTO SIMMI, CREUZA BARBOSA VILAS BOAS SIMMI, Janety 

Odeli Simmi, Paulo Carlotto Simmi, Celso Minozzo, Eliana Leite Minozzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALACIR SILVA BORGES - 

OAB:5190/SC, Alexandre dos Santos Pereira Vecchio - 

OAB:12049/SC, André Ribas de Almeida - OAB:12580-SC, Andrea 

Vieira Casal - OAB:26808-A/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293

 Defiro o pedido fl.275/276 em seus termos, determinando a expedição do 

respectivo alvará. Após, arquivem-se os autos com as baixas a 

anotações de costume.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 50706 Nr: 239-95.2012.811.0100

 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: ESTEVAM DIAS DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338, MILENA RODRIGUES DA SILVA - OAB:15446, SAMUEL 

ALVES - OAB:12422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Pedido de Auxilio Doença com Conversão em 

Aposentadoria por Invalidez, proposta por Estevam Dias de Camargo, em 

face do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

O requerente foi devidamente intimado via DJE (fl. 126), para comprovar 

nos autos o pedido administrativo de aposentadoria junto ao INSS, no 

prazo de 30 (trinta) dias.

 Ocorre que, mesmo devidamente intimado o requerente permaneceu 

inerte, verifico que o processo encontra-se indevidamente paralisado e 

sem movimentação por inércia da parte autora.

Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Diante do exposto, julgo extinto este feito, sem resolução do mérito.

Transitada em julgado a decisão, ao arquivo, com as devidas baixas e 

anotações de estilo.

P.R.I.C

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37693 Nr: 235-52.2017.811.0110

 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: JOSE LUIS GONZAGA TSERETE

 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: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 Como fato controvertido emerge identificar se o negócio jurídico objeto da 

lide foi contraído nas hipóteses do art. 171, II, do Código Civil, gerando a 

suposta anulabilidade.

 Inverto o ônus da prova em favor da parte Autora, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor; até porquanto se trata de pessoa idoso, 

residente em Aldeia (fl.22).

Tendo por base o princípio da economia processual, intimem-se as partes 

para que se manifestem, fundamentadamente, sobre o interesse de 

produção provas, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser esclarecida a 
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pertinência, ou no julgamento antecipado da lide.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34217 Nr: 192-86.2015.811.0110

 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: RAIMUNDO NONATO DE MIRANDA SANTOS, ADEMAR 

SOUSA E SILVA, VALDIR BACHIEGA MACHADO, OTAVIANO LIMA 

MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO BRITTO DI MIGUELI, ESPOLIO DE EDSON 

NOLASCO GUIMARÃES, JOSÉ ANGELO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WMARLEY LOPES FRANCO - 

OAB:/MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIDAQUE LUIS NETO - 

OAB:3252/MT

 Vistos, etc.

Intimem-se os requerentes para se manifestarem acerca do pedido de fls. 

266/269-v, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, concluso para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31870 Nr: 1631-06.2013.811.0110

 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: FERNANDO DIRCEU DE PAULA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT., JEOVAN 

FARIA, FABIANNA KEDMA FERREIRA VALADÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, informo as 

partes, o retorno dos autos da Instância Superior, bem como intimo para 

no prazo de 10 (dez) dias manifestar no feito, sob pena de arquiamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32172 Nr: 1912-59.2013.811.0110

 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: JUNIO COELHO MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, informo as 

partes, o retorno dos autos da Instância Superior, bem como intimo para 

no prazo de 10 (dez) dias manifestar no feito, sob pena de arquiamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32210 Nr: 1951-56.2013.811.0110

 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: EDNA VON RANDOW DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR EM 10 DIAS, SOBRE O 

RETORNO DOS AUTOS DA 2° INSTÂNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33238 Nr: 826-19.2014.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR AUTOR PARA MANIFESTAR SOBRE IMPUGNAÇÃO 

APRESENTADA PELO EXECUTADO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35746 Nr: 27-05.2016.811.0110

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE BORGES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDY DE OLIVEIRA JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A AUTORA PARA NO PRAZO DE 05 DIAS, COMPRARECER 

NESTA SECRETÁRIA E RETIRAR O TERMO DE COMPROMISSO EXPEDIDO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37286 Nr: 804-87.2016.811.0110

 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, 

RAFAELE APARECIDA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Ante o exposto, ACOLHO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de 

suprir a omissão, INTEGRANDO à sentença 56/59 a motivação sobre o 

pedido de litigância de má-fé ora efetivada e, por conseguinte, 

AFASTANDO a aplicação das sanções do art. 81 do CPC. MANTENHO 

inalterados os demais elementos da sentença de folhas 56/59.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Transitada em 

julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40033 Nr: 1563-17.2017.811.0110

 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: APCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR AUTORA PARA APRESENTAR ENDEREÇO ATUALIZADO DA 

PARTE REQUERIDA EM 10 DIAS.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 91017 Nr: 1127-22.2016.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON FUSTINONI - 

OAB:23162/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 52/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de abrir vistas ao Advogado do réu, Dr. Ailton 

Fustinoni (OAB 23162) para manifestação nos termos do art. 402 do CPP, 

não havendo requerimento de diligências, deverá no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar alegações finais, nos termos do § 3º, do art. 403 do CPP.

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 07/2018-DF

RICARDO FRAZON MENEGUCCI, M.M. Juiz de Direito Substituto e Diretor do 

Fórum da Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

CONSIDERANDO a necessidade de afastamento servidora que atualmente 

responde pelo Cartório Distribuidor por motivo de afastamento médico;

CONSIDERANDO a necessidade de designar um servidor para responder 

pelo Cartório Distribuidor, durante o período de afastamento da referida 

servidora;

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR o servidor GUSTAVO TEODORO DE SOUZA, Matrícula 

32712, Gestor Administrativo 3, para responder pela Central de 

Distribuição, no período compreendido entre 26 de fevereiro a 02 de março 

de 2018.

Art. 2º - Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Colniza/MT, 27 de fevereiro de 2018.

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40036 Nr: 1478-90.2010.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Duarte Botelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438/A

 Ante o exposto, INDEFIRO a cota ministerial de fls. 83, tendo em vista que 

o acusado já foi citado pessoalmente e, por consectário lógico, após ter 

alterado seu endereço sem comunicar o Juízo, DETERMINO a aplicação do 

artigo 367 do Código de Processo Penal.Ainda, com o fito de dar 

continuidade à marcha processual, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 17 de abril de 2018, às 16h00min, oportunidade em 

que será realizada a inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação/defesa.INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000062-26.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON DOS SANTOS LIMA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS OAB - MT0011706S-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc. Pleiteia a parte embargada a cessação dos efeitos da decisão 

de fls. 48/49, por meio da qual este Juízo determinou a suspensão da 

constrição de bens deferida nos autos em que tramita o cumprimento de 

sentença. Em breve síntese, alega a parte embargada que a executada e 

a embargante são a mesma pessoa jurídica, sendo que esta induziu o 

Juízo ao erro sob o argumento de que os bens que estavam constritos 

seriam de propriedade de empresa diversa da devedora dos autos 

principais. É o relato do necessário. DECIDO. Com lastro no art. 678, caput, 

do CPC, este Juízo deferiu em favor da parte embargante a suspensão 

das medidas constritivas sobre os bens litigiosos, uma vez que 

reconheceu suficientemente provado o domínio sobre estes. 

Interpretando-se o aludido dispositivo legal a contrario sensu, cabe à parte 

embargada demonstrar que o terceiro, ora embargante, não possuía o 

domínio sobre os bens litigiosos que estavam sob o manto da constrição. 

Pois bem. A prova colacionada aos autos pela parte embargada corrobora 

a tese de que este Juízo foi levado a incidir em erro, eis que a embargante 

não é terceira na relação jurídica processual posta em juízo nos autos 

principais, e, sim, a própria executada. Tanto é verdade, que a própria 

embargante, nos autos principais, qualificou-se como sendo F. DA SILVA 

RODRIGUES – ME, bem como utilizou a logomarca da LOJA RIO MÓVEIS. 

Existem, portanto, vários indícios de que são a mesma pessoa jurídica a 

embargante e a devedora. Nesta senda, visando evitar maiores prejuízos 

à parte embargada, é de rigor a cessação dos efeitos da decisão de fls. 

48/49 no que toca à suspensão da penhora que recaia sobre os bens 

litigiosos. Por derradeiro, porém não menos importante, insta advertir que 

acaso os presentes embargos de terceiro obtenham êxito quando da 

prolação da sentença, a parte embargada poderá ter de ressarcir a 

empresa embargante por eventuais prejuízos que esta venha a sofrer. 

ANTE O EXPOSTO, DEFIRO o pedido de fls. 55/88, em razão do que 

DETERMINO a cessação dos efeitos da decisão que suspendeu a penhora 

realizada nos autos principais. TRASLADE-SE esta decisão para os autos 

principais. INTIME-SE a parte embargante para que se manifeste no prazo 

de quinze dias a respeito da contestação juntada aos autos. INTIMEM-SE 

ambas as partes para que se manifestem quanto à possibilidade de 

realização de audiência de conciliação. Em sendo positivo, REMETAM-SE 

os autos ao conciliador. ÁS PROVIDÊNCIAS. Colniza, 22 de janeiro de 

2018. RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000062-26.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON DOS SANTOS LIMA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS OAB - MT0011706S-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc. Pleiteia a parte embargada a cessação dos efeitos da decisão 

de fls. 48/49, por meio da qual este Juízo determinou a suspensão da 

constrição de bens deferida nos autos em que tramita o cumprimento de 

sentença. Em breve síntese, alega a parte embargada que a executada e 

a embargante são a mesma pessoa jurídica, sendo que esta induziu o 

Juízo ao erro sob o argumento de que os bens que estavam constritos 

seriam de propriedade de empresa diversa da devedora dos autos 

principais. É o relato do necessário. DECIDO. Com lastro no art. 678, caput, 

do CPC, este Juízo deferiu em favor da parte embargante a suspensão 

das medidas constritivas sobre os bens litigiosos, uma vez que 

reconheceu suficientemente provado o domínio sobre estes. 

Interpretando-se o aludido dispositivo legal a contrario sensu, cabe à parte 

embargada demonstrar que o terceiro, ora embargante, não possuía o 

domínio sobre os bens litigiosos que estavam sob o manto da constrição. 

Pois bem. A prova colacionada aos autos pela parte embargada corrobora 

a tese de que este Juízo foi levado a incidir em erro, eis que a embargante 

não é terceira na relação jurídica processual posta em juízo nos autos 

principais, e, sim, a própria executada. Tanto é verdade, que a própria 

embargante, nos autos principais, qualificou-se como sendo F. DA SILVA 

RODRIGUES – ME, bem como utilizou a logomarca da LOJA RIO MÓVEIS. 

Existem, portanto, vários indícios de que são a mesma pessoa jurídica a 

embargante e a devedora. Nesta senda, visando evitar maiores prejuízos 

à parte embargada, é de rigor a cessação dos efeitos da decisão de fls. 
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48/49 no que toca à suspensão da penhora que recaia sobre os bens 

litigiosos. Por derradeiro, porém não menos importante, insta advertir que 

acaso os presentes embargos de terceiro obtenham êxito quando da 

prolação da sentença, a parte embargada poderá ter de ressarcir a 

empresa embargante por eventuais prejuízos que esta venha a sofrer. 

ANTE O EXPOSTO, DEFIRO o pedido de fls. 55/88, em razão do que 

DETERMINO a cessação dos efeitos da decisão que suspendeu a penhora 

realizada nos autos principais. TRASLADE-SE esta decisão para os autos 

principais. INTIME-SE a parte embargante para que se manifeste no prazo 

de quinze dias a respeito da contestação juntada aos autos. INTIMEM-SE 

ambas as partes para que se manifestem quanto à possibilidade de 

realização de audiência de conciliação. Em sendo positivo, REMETAM-SE 

os autos ao conciliador. ÁS PROVIDÊNCIAS. Colniza, 22 de janeiro de 

2018. RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz Substituto

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46722 Nr: 833-40.2017.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAdO, KSdO, PKAdO, PAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Islei Ribeiro de Morais - 

OAB:21825-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 833-40.2017.811.0034

Código nº 46722

Vistos etc.

De plano, indefiro o petitório de ref: 29 no presente momento processual, 

eis que as citações ou intimações por edital só poderão ser feitas nas 

hipóteses do art. 256 do CPC, que não verifico no presente caso, já que 

inexiste comprovação de que foram empreendidas diligências no sentido 

de tentar localizar o endereço do executado.

Por outro lado, a fim de conferir celeridade processual, serão consultados 

eventuais endereços através dos sistemas Bacenjud e Renajud.

Sendo assim, os autos permanecerão no Gabinete até que se efetue a 

busca dos possíveis endereços.

Com as informações sobre eventuais endereços encontrados, expeça-se 

o competente mandado de intimação, nos termos do art. 528 do CPC.

 Por outro lado, restando infrutífera a localização de endereço ou negativa 

no cumprimento dos mandados, desde já, determino a intimação por edital 

da parte executada, com fundamento no artigo 275, §2º, do CPC.

Caso a parte executada não compareça nos autos, desde já nomeio o Dr. 

Jhonny Almeida Passarelli, OAB/MT 22622/O, como seu advogado dativo.

Fixo os honorários advocatícios em 02 (dois) URH.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49925 Nr: 2122-08.2017.811.0034

 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 FATIMA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

Procurador Federal - OAB:292271

 Inicialmente, destaco, necessária a apreciação da prejudicial de mérito 

arguida pela autarquia requerida, qual seja: a prescrição quinquenal.E, 

desde logo, assinalo que a situação dos autos abrange relação de trato 

sucessivo, de forma que, subsistindo o próprio direito de fundo, a inércia 

do titular macula com a prescrição as prestações anteriores ao quinquênio 

que precede à propositura da ação. Sobre o tema, a Súmula nº 85 do 

Superior Tribunal de Justiça elucida...estabeleça que os benefícios 

previdenciários serão concedidos observando a prescriçã o 

quinquenal.Ademais, segundo a legislação de regência, o termo inicial do 

benefício deve ser a data do requerimento administrativo, o qual fora 

indeferido.No caso dos autos, o pedido administrativo fora formulado em 

10.06.2016, e ação fora ajuizada em 01.08.017, isto é, pouco mais de 01 

(um) ano após o indeferimento do requerimento, logo, não há o que falar 

em prescrição.REJEITO, pois, a prejudicial levantada pela parte 

ré.Prosseguindo, não havendo demais nulidades a declarar nem outras 

irregularidades para sanar, DECLARO SANEADO O PROCESSO.Visando 

maior celeridade ao deslinde da demanda, entendo ser favorável a 

realização da perícia médica.Assim sendo, nomeio como perita a Dra. 

Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço profissional 

na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, 

que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do 

seu grau (artigo 466 do NCPC), conforme a agenda disponibilizada perante 

este juízo, no dia 22 de março de 2018, às 14h45min.Intime-se a parte 

autora, no endereço constante nos autos, para se apresentar para a 

perícia na data designada, cientificando-a que deverá portando todos os 

seus exames.Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de 

R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), o que faço com fulcro no 

parágrafo único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/,,,,,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 38761 Nr: 943-10.2015.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leiliane do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO FERREIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Dall Agnol Finato - 

OAB:C

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 943-10.2015.811.0034

Código nº 38761

Vistos etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença de alimentos, que tramita sob o rito 

da prisão civil, movido por Kauan Henrique Nascimento de Araújo, 

representado por sua mãe Leiliane do Nascimento, em desfavor de seu pai 

Rogério Ferreira de Araújo, todos devidamente qualificados nos autos 

epigrafados.

Logo de plano, indefiro os pedidos do exequente de penhora online, 

bloqueio de veículos e ofício ao INSS, visto o presente feito não corre sob 

o rito da expropriação, mas sim da coerção pessoal, impossibilitando a 

realização de tais diligência.

Por outro lado, em razão da ausência de informações acerca da quitação 

do débito alimentar, por cautela, intime-se pessoalmente o exequente para 

informar a este Juízo se o executado quitou o débito.

Ademais, tendo a parte indicado novo endereço da empresa “Atacado 

Rondon”, local de trabalho do exequente, oficie-se novamente ao comércio 

para que proceda com o desconto mensal na remuneração do executado 

no valor correspondente a 30% do salário-mínimo vigente.

Caso a exequente informe a existência de débito alimentar remanescente, 

intime-se o executado pessoalmente para, no prazo de 03 (três) dias, 

pagar os débitos restantes, devidamente corrigidos, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de decretação de sua 

prisão civil pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses, conforme art. 528, 

caput e §§ 1º, 3º e 7º, do CPC, bem como, caso infrutífera a nova tentativa 

de oficiar à empresa, intime-o para indicar o endereço correto da empresa 

onde trabalha.

Por fim, independentemente da apresentação de justificativa pelo 

executado, vista dos autos ao MPE.

Após, volte-me os autos conclusos.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 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
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 Cod. Proc.: 31839 Nr: 565-25.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Monteiro de Barros Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizete Aparecida de Oliveira 

Scatigna - OAB:12.090-A

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados da parte 

autora para que no prazo legal se manifestem acerca da petição da parte 

executada de fls.264/269.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52879 Nr: 3441-11.2017.811.0034

 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: JOAO DA HORA ALMEIDA JUNIOR E OUTROS, 

JONATAS DA HORA ALMEIDA, JULIANA DA HORA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazônia S.A. BASA, MANUEL 

CORREIA GONÇALVES RIBEIRO, ESPÓLIO DE ANTONIO GONÇALVES 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DA HORA ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:11901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 145, §1º, do Novo Código de Processo Civil, 

declaro-me suspeita para processar e julgar a presente ação, uma vez 

que sou amiga íntima da autora Juliana da Hora Almeida.

Diante do acima exposto, remetam-se estes autos ao meu Substituto 

Legal.

Intime-se.

Procedam-se as anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 46870 Nr: 878-44.2017.811.0034

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 878-44.2017.811.0034

Código nº 46870

Vistos etc.

Em vista do petitório de ref: 25, expeça-se novo mandado de busca e 

apreensão do bem relacionado nos autos, fazendo constar o endereço 

indicado pela parte, devendo o bem ser depositado à pessoa 

eventualmente indicada pelo exequente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48667 Nr: 1642-30.2017.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sena Pneus Comércio e Recapagens Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR LUIZ CAYE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN PHELIPE SANTOS VILELA 

- OAB:21310/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Carvalho - 

OAB:1792-A/MT

 Processo nº 1642-30.2017.811.0034

Código nº 48667

Vistos etc.

Intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se acerca da petição de Ref: 29.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Dom Aquino/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Subst. Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 41019 Nr: 385-04.2016.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA 

E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON PAULO DOS REIS, CÉLIA DE FREITAS 

DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE 

LIMA - OAB:206727, Valdir Scherer - OAB:3.720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex da Costa Santos - OAB:, 

Karlos Lock - OAB:16828/MT, Luiz Carlos Martins - OAB:146153, 

Marco Aurelio Mestre Medeiros - OAB:15401/MT, Nasser Rajab - 

OAB:111536

 Pois bem.Discorre o Novo Código de Processo Civil que, in verbis: Art. 

468. O perito pode ser substituído quando:I - faltar-lhe conhecimento 

técnico ou científico;II - sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo 

no prazo que lhe foi assinado.§ 1o No caso previsto no inciso II, o juiz 

comunicará a ocorrência à corporação profissional respectiva, podendo, 

ainda, impor multa ao perito, fixada tendo em vista o valor da causa e o 

possível prejuízo decorrente do atraso no processo.§ 2o O perito 

substituído restituirá, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores recebidos 

pelo trabalho não realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como 

perito judicial pelo prazo de 5 (cinco) anos.§ 3o Não ocorrendo a 

restituição voluntária de que trata o § 2o, a parte que tiver realizado o 

adiantamento dos honorários poderá promover execução contra o perito, 

na forma dos arts. 513 e seguintes deste Código, com fundamento na 

decisão que determinar a devolução do numerário.Assim, considerando a 

desídia do profissional nomeado, determino que:1.Intime o Sr. Perito, 

pessoalmente, via Oficial de Justiça para que, no prazo impreterível de 05 

(cinco) dias, junte aos autos o Laudo Pericial, sob pena de aplicação de 

multa diária e crime de desobediência por descumprimento de ordem 

Judicial.2.Decorrido o prazo sem a juntada do Laudo, oficie-se ao 

CREA/MT, comunicando a desídia do profissional para que tome as 

providências cabíveis com relação à conduta inerte do perito, pois em 

virtude desta, o processo encontra-se paralisado.Após, Com a juntada do 

Laudo intimem-se as partes, e, sem a juntada, volvam-me conclusos os 

autos para destituição e nomeação de novo perito, com a consequente 

devolução valor restituído pelo Perito. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências.Dom Aquino/MT, 22 de fevereiro de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito em Subst. Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32179 Nr: 887-45.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Ramos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10661/O, Washington Faria Siqueira - OAB:18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A

 Processo nº 887-45.2013.811.0034

Código nº 32179

Vistos etc.

Compulsando os autos, nota-se que o possível acordo foi noticiado pela 

parte executada (fls. 192), e intimada a pare exequente esta nada 

manifestou acerca da avença.

 Assim, prossiga no cumprimento da decisão de fls. 190.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Às providências.

Dom Aquino/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Subst. Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 31103 Nr: 874-80.2012.811.0034

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FCdAmrPsmFAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 874-80.2012.811.0034

Código nº 31103

Vistos etc.

Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de processo Civil.

 Não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com 

fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial 

de cumprimento de sentença.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 

do NCPC.

 INTIME-SE o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito 

exequendo, acrescido de custas, se houver (art. 523, caput, NCPC).

Advirta-se o executado, que não sendo efetuado o pagamento voluntário 

no prazo acima assinalado, o débito será acrescido de 10% (dez por 

cento) e, também, de honorários advocatícios de dez por cento, conforme 

previsão do § 1º, do art. 523 do NCPC.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, expeça-se mandando de 

penhora e avaliação para a expropriação de bens do executado, 

arrestando-se tantos bens quantos bastem para o pagamento do débito 

(art. 523, § 3º, NCPC), e oficie-se o Cartório competente desta Comarca, 

para promover o protesto, encaminhando-se em anexo ao respectivo 

ofício a ser expedido, cópia do pronunciamento judicial a ser protestado, 

bem assim, cópia da planilha do débito atualizado para constar no 

protesto, devendo ser informado a este juízo o cumprimento desta 

determinação.

Advirta-se o executado de que a impugnação poderá ser oferecida em 15 

(quinze) dias, a contar do decurso do prazo para o pagamento voluntário 

do débito, nos termos art. 525 do NCPC.

Antes, remeta os autos ao contador judicial para elaboração de cálculo 

atualizado.

 Após, vista ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Dom Aquino – MT, 19 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Subst. Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12902 Nr: 576-25.2011.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo Damaceno de Arruda Sousa rep/ pela mãe 

Natalice Damaceno de Arruda, Thiago Rodrigues da Cruz Ferreira rep/ pela 

mãe Eulita Rodrigues da Cruz Ferreir, Vitória Neves de Sousa rep/ pela 

mãe Lucelma Neves Santos, Victor Neves Santos de Sousa rep/ pela mãe 

Lucelma Neves Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oldack Alves da Silva Neto - 

Procurador Federal do INSS - OAB:

 Processo nº 576-25.2011.811.0034

Código 12902

Vistos, etc.

DEFIRO parcialmente o pedido de fls. 206, eis que há nos autos depósito 

de valores somente com relação aos honorários de sucumbência.

Por conseguinte, EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência do 

valor depositado às fls. 208 à conta bancária informada às fls. 207, 

observando-se que, antes da expedição da competente autorização, 

deverá o valor ser vinculado aos autos, junto à Conta Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como seja procedido o 

cadastramento das partes por aquele órgão, a fim de possibilitar a 

expedição do documento via Sisconjud/depósitos judiciais.

 Após, diligencie-se o Sr. Gestor acerca de informação das Requisições 

de Pequenos Valores pertencentes aos menores.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às Providências.

Dom Aquino – MT, 27 de fevereiro de 2018.

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12213 Nr: 809-56.2010.811.0034

 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: Osmar Rossini Bertoncini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santander Brasil Arrendamento Mercantil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Eduardo Turra 

Chavarelli - OAB:11156, Remi Cruz Borges - OAB:11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A

 Processo nº 809-56.2010.811.0034

Código nº 12213

Vistos etc.

Considerando as informações constantes das certidões de fls. 284 e 186, 

intime-se o advogado da parte autora, via AR, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, informe nos autos a conta bancária para transferência do valor 

depositado na Conta Única, a título de honorários.

Diligencie-se o Sr. Gestor, inclusive via telefone.

Após, apresentada a conta bancária, expeça-se o competente alvará para 

a liberação dos valores vinculados a este processo.

 Com a retirada do Alvará, proceda-se ao arquivamento dos autos, com as 

baixas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Dom Aquino/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Subst. Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 10162 Nr: 9-62.2009.811.0034

 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: Darcy Silva Oliveira, Ketly Daiane Ferreira Godoi re/ pela 

mãe Rosileide Ferreira Leandro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Wézio Rodrigues de Godoi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marina Delmondes Degaspery 

Silva - OAB:10078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9-62.2009.811.0034 (Código 10162)VISTO, [...] Sendo assim, 

HOMOLOGO a partilha havida, e, DECLARO EXTINTO o feito, com 

resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC.Por corolário, 

certifique-se o transito em julgado.Sem custas judiciais, eis que as partes 

são benesses da justiça gratuita.Dê-se ciência a Fazenda Pública Estadual 

acerca da referida homologação.P. R. I.Após, procedidas todas as 

formalidades legais, ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as cautelas 

de praxe.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.Dom 

Aquino – MT, 19 de fevereiro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito, em Substituição Legal

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000241-76.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNETE CEDRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILEO CANDIDO

 

Vistos etc. Requerido cumprimento definitivo de sentença pelo exequente, 

em obediência ao art. 523 do CPC, intime-se a parte executada, por meio 

de seu Patrono, via DJE, para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido das custas processuais, se houver, consignando-se que sem o 

pagamento voluntário no prazo aludido incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, bem como, honorários advocatícios 

arbitrados no mesmo patamar (art. 523, § 1º do CPC). Não efetuado o 

pagamento voluntário tempestivamente, intime-se o exequente para 

atualização do débito em 10 (dez) dias. Cumpra-se, expedindo o 

expedindo o necessário e com as cautelas de praxe. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-36.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA MARIA ALVES ROCHA DE SOUZA 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)

Magistrado(s):

LAURA DORILEO CANDIDO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO Processo n. 1000276-36.2017.8.11.0034 - PJE Vistos etc., 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS promovida por PAULA MARIA ALVES 

ROCHA DE SOUZA SANTOS em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A., 

ambos devidamente qualificados no presente feito. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. A parte 

Promovente, embora devidamente intimada na pessoa do seu advogado 

(ID n. 10916274) para audiência de conciliação, não compareceu ao ato e 

tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência, consoante 

se observa na ata digitalizada nos autos (ID n. 11689272 ). Diante da 

contumácia da parte promovente, 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. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos à M.M. Juíza para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Dom Aquino-MT, 27 de fevereiro de 2018. RAYSSA DUARTE 

MARQUES CABRAL Juíza Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. Nos termos 

do artigo 40, da lei 9.099/95 HOMOLOGO a sentença proferida pela juíza 

leiga para que surtam todos os efeitos legais. Intimem-se as partes. Após, 

transitada em julgado, arquive-se. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-88.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM DESIDERIO FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILEO CANDIDO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO Processo nº 1000279-88.2017.811.0002 Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEGIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CARMEN DESIDERO 

FIGUEIREDO em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Do julgamento 

antecipado Prefacialmente, é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou de audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, inc. I do CPC. Do prazo 

prescricional A respeito do prazo prescricional, por ser uma relação de 

consumo, aplica-se o previsto no artigo 27 do Código de Defesa do 

Consumidor, qual seja: cinco anos. Ao verificar a data da inscrição no 

cadastro de maus pagadores (10 de abril de 2017) e a data da distribuição 

da ação (09 de novembro de 2017), conclui-se que o intervalo é menor 

que cinco anos, razão pela qual analiso o mérito a seguir. Da ausência de 

comprovante de endereço Alega a parte reclamada que não houve juntada 

de comprovante de endereço em nome próprio, contudo, em análise aos 

documentos juntados na inicial, nota-se que o comprovante é sim em nome 

da parte reclamante. Portanto, preenchidos os requisitos da petição inicial 

Da ausência de comprovante original de negativação Pela narração dos 

fatos em contestação, infere-se que a negativação é fato incontroverso, 

razão pela qual desnecessária a juntada de outro comprovante de 

negativação. Mérito Sustenta a parte reclamante que teve seu nome 

negativado indevidamente pela reclamada em 10 de abril de 2017, em 

razão de suposto débito no valor de R$ 109,85 (cento e nove reais e 

oitenta e cinco centavos), oriundo do contrato de n. 02945589801. 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. Em sede de contestação (ID n. 11516946), a parte 

requerida não apresentou documento assinado pela parte requerente apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, mesmo sendo 

ônus incumbido àquela. Apesar de ter juntado gravação telefônica (ID n. 

11516961), não houve a confirmação de adesão ao plano e nem 

confirmação dos dados pessoais. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte requerente para a 

referida contratação. Cumpre à parte requerida agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízos aos seus 

clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a 

responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizado a 

imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com cuidado a 

documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 

atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a requerida adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a concretização 

da lesão. A inserção do nome da parte requerente nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Desse modo, comporta 

acolhimento o pedido de declaração de inexistência do débito. A empresa 

requerida agiu com imprudência ao incluir o nome da cliente nos bancos de 

dados das entidades de proteção ao crédito, por um débito inexistente. 

Conquanto a requerida não tenha agido com dolo, este fato demonstra sua 

conduta ofensiva, tal como se verifica “in casu”, a configurar o dano 

moral. A jurisprudência é assente no sentido de que a inclusão ou 

manutenção indevida do nome do consumidor nos bancos de dados das 

entidades restritivas de crédito gera, por si, dano moral, independendo, 

portanto, de produção de prova do prejuízo suportado. Sobre o tema, 

colaciono, a título exemplificativo, o seguinte julgado: CIVIL E 

PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DÍVIDA PAGA. 

INSCRIÇÃO NO SPC. MANUTENÇÃO. PROVA DO PREJUÍZO. 

DESNECESSIDADE. CC, ART. 159. I. A indevida inscrição ou manutenção 
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no SPC gera direito à indenização por dano moral, independentemente da 

prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelo autor, que se 

permite, na hipótese, presumir, gerando direito a ressarcimento que deve, 

de outro lado, ser fixado sem excessos, evitando-se enriquecimento sem 

causa da parte atingida pelo ato ilícito. II. Recurso especial conhecido em 

parte e parcialmente provido. (Recurso Especial nº 442642/PB 

(2002/0076352-0), 4ª Turma do STJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior. j. 

17.10.2002, DJU 10.03.2003, p. 234). Para a fixação do valor da 

indenização por danos morais, a jurisprudência define alguns critérios a 

serem observados pelo julgador, entre eles: grau de culpa; gravidade do 

dano; condições econômico-sociais do ofensor e do ofendido. No caso 

dos autos, a falta da requerida não pode ser classificada como grave. A 

requerida é uma empresa de grande porte. Não existe comprovação da 

possibilidade econômica da parte autora. Feitas as ponderações supra, 

entendo adequada, para o caso, a fixação da indenização em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais). Pelo exposto, decido pela procedência dos pedidos, 

para: 1) declarar a inexistência do débito mencionado na inicial; 2) 

condenar a requerida a pagar ao requerente o valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, contados da citação, e; 3) determinar que a 

requerida promova, no prazo de 48 horas, a exclusão do nome da 

reclamante dos cadastros restritivos de crédito. Caso não seja cumprido o 

disposto no item “3”, expeçam-se os ofícios pertinentes. Projeto de 

sentença sujeito à homologação da Douta Juíza de Direito, a quem o 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. RAYSSA DUARTE 

MARQUES CABRAL Juíza Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. Nos termos 

do artigo 40, da lei 9.099/95 HOMOLOGO a sentença proferida pela juíza 

leiga para que surtam todos os efeitos legais. Intimem-se as partes. Após, 

transitada em julgado, arquive-se. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-40.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEI BERNARDO DOS SANTOS (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):

LAURA DORILEO CANDIDO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO Processo nº 1000321-40.2017.8.11.0034 - PJE Vistos, etc... 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38, da Lei 9.099/95. 

Analisando os autos, vislumbra-se que as partes, plenamente capazes, 

entabularam acordo, conforme termo de audiência juntado (ID n. 

11491130), por se tratar de matéria que versa sobre direito disponível e 

renunciável, HOMOLOGO por sentença o acordo, nos termos do que fora 

pactuado entre as partes, para que produza os jurídicos e legais efeitos, e 

assim, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 467, III, alínea “c” do Código de Processo Civil de 2015. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Publique-se, tornando-se 

título executivo, caso não seja voluntariamente cumprida. Registre-se. 

Tendo em vista o que dispõe a CNGC, dispenso a intimação das partes. 

Arquivem-se os autos, procedendo às baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Submeta-se o presente PROJETO de SENTENÇA ao Juízo para 

homologação pela Exma. Juíza de Direito, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Dom Aquino/MT, 28 de fevereiro de 2018. RAYSSA DUARTE 

MARQUES CABRAL Juíza Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. Nos termos 

do artigo 40, da lei 9.099/95 HOMOLOGO a sentença proferida pela juíza 

leiga para que surtam todos os efeitos legais. Intimem-se as partes. Após, 

transitada em julgado, arquive-se. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-47.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI GONCALVES PEREIRA (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)

Magistrado(s):

LAURA DORILEO CANDIDO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO Processo nº 1000230-47.2017.811.0034 Vistos, etc. Dispenso o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por VALDECI GONÇALVES PEREIRA em desfavor de BANCO BRADESCO 

S.A. Do julgamento antecipado Prefacialmente, é imperioso desenredar 

que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de 

dilação probatória de perícia ou de audiência de instrução, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, inc. I do 

CPC. Da inversão do ônus da prova Tendo em vista o fato de o objeto da 

lide referir-se a relação de consumo, inverte-se o ônus da prova, nos 

termos do que prevê o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, 

inciso VIII: Art. 6º, 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 Mérito 

Sustenta a parte reclamante que teve seu nome negativado indevidamente 

pela reclamada em 26 de julho de 2013, em razão de suposto débito no 

valor de R$ 293,56 (duzentos e noventa e três reais e cinquenta e três 

centavos), oriundo do contrato de n. 848165031000053. 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. Apesar disso, em sede de contestação, a parte requerida 

não apresentou documento assinado pela parte requerente apto a provar 

a existência do débito que motivou a negativação, mesmo sendo ônus 

incumbido àquela. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida 

dos dados pessoais da parte requerente para a referida contratação. 

Cumpre à parte requerida agir com a diligência necessária a impedir 

fraudes que possam acarretar prejuízos aos seus clientes e a terceiros. 

Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a responsabilidade civil do 

causador direto do dano, se ficar caracterizado a imprevisibilidade do 

evento danoso. A atuação de falsários é fato previsível, incumbindo à 

requerida agir com diligência para não causar prejuízos a terceiros. Não 

tendo a requerida examinado com cuidado a documentação apresentada 

para a contratação, agiu com imprudência, surgindo, por consequência, o 

dever de indenizar. Hodiernamente a atuação de falsários é fato 

previsível, e não tendo a requerida adotado mecanismos tendentes a 

evitar os fatos concorreu para a concretização da lesão. A inserção do 

nome da parte requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso. Desse modo, comporta acolhimento o pedido de declaração 

de inexistência do débito. A empresa requerida agiu com imprudência ao 

incluir o nome da cliente nos bancos de dados das entidades de proteção 

ao crédito, por um débito inexistente. Conquanto a requerida não tenha 

agido com dolo, este fato demonstra sua conduta ofensiva, tal como se 

verifica “in casu”, a configurar o dano moral. A jurisprudência é assente 

no sentido de que a inclusão ou manutenção indevida do nome do 

consumidor nos bancos de dados das entidades restritivas de crédito 

gera, por si, dano moral, independendo, portanto, de produção de prova 

do prejuízo suportado. Sobre o tema, colaciono, a título exemplificativo, o 

seguinte julgado: CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO 

MORAL. DÍVIDA PAGA. INSCRIÇÃO NO SPC. MANUTENÇÃO. PROVA DO 

PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. CC, ART. 159. I. A indevida inscrição ou 

manutenção no SPC gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pelo autor, que se permite, na hipótese, presumir, gerando direito a 

ressarcimento que deve, de outro lado, ser fixado sem excessos, 

evitando-se enriquecimento sem causa da parte atingida pelo ato ilícito. II. 

Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido. (Recurso 

Especial nº 442642/PB (2002/0076352-0), 4ª Turma do STJ, Rel. Min. Aldir 

Passarinho Junior. j. 17.10.2002, DJU 10.03.2003, p. 234). Para a fixação 
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do valor da indenização por danos morais, a jurisprudência define alguns 

critérios a serem observados pelo julgador, entre eles: grau de culpa; 

gravidade do dano; condições econômico-sociais do ofensor e do 

ofendido. No caso dos autos, a falta da requerida não pode ser 

classificada como grave. A requerida é uma empresa de grande porte. 

Não existe comprovação da possibilidade econômica da parte autora. 

Feitas as ponderações supra, entendo adequada, para o caso, a fixação 

da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Pelo exposto, decido pela 

procedência dos pedidos, para: 1) declarar a inexistência do débito 

mencionado na inicial; 2) condenar a requerida a pagar ao requerente o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, e; 

3) determinar que a requerida promova, no prazo de 48 horas, a exclusão 

do nome da reclamante dos cadastros restritivos de crédito. Caso não 

seja cumprido o disposto no item “3”, expeçam-se os ofícios pertinentes. 

Projeto de sentença sujeito à homologação da Douto Juiz de Direito, a 

quem o submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Dom 

Aquino - MT, 28 de fevereiro de 2018. RAYSSA DUARTE MARQUES 

CABRAL Juíza Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. Nos termos do artigo 

40, da lei 9.099/95 HOMOLOGO a sentença proferida pela juíza leiga para 

que surtam todos os efeitos legais. Intimem-se as partes. Após, transitada 

em julgado, arquive-se. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-11.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ELISAMA CRISTINA TEIXEIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILEO CANDIDO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO Processo nº 1000310-11.2017.811.0034 Vistos, etc. Dispenso o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ELISAMA CRISTINA 

TEIXEIRA DO CARMOO em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. Do 

julgamento antecipado Prefacialmente, é imperioso desenredar que in casu 

o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou de audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, inc. I do CPC. Da 

inversão do ônus da prova Tendo em vista o fato de o objeto da lide 

referir-se a relação de consumo, inverte-se o ônus da prova, nos termos 

do que prevê o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso 

VIII: Art. 6º, 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 Do prazo prescricional A 

respeito do prazo prescricional, por ser uma relação de consumo, 

aplica-se o previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, qual 

seja: cinco anos. Ao verificar a data da inscrição no cadastro de maus 

pagadores (22 de março de 2014) e a data da distribuição da ação (16 de 

dezembro de 2017), conclui-se que o intervalo é menor que cinco anos, 

razão pela qual analiso o mérito a seguir. Da juntada de comprovante 

original de negativação Nota-se que em contestação, a parte requerida 

alegou que a negativação era legítima. Diante disso, a existência da 

negativação é fato incontroverso, razão pela qual, desnecessária a 

juntada de outro comprovante. Mérito Sustenta a parte reclamante que 

teve seu nome negativado indevidamente pela reclamada em 22 de março 

de 2014, referente a um débito no valor de R$ 39,53 (trinta e nove reais e 

cinquenta e três centavos), oriundo do contrato n. FI03839271100. 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. Apesar disso, em sede de contestação, a parte requerida 

não apresentou documento assinado pela parte requerente apto a provar 

a existência do débito que motivou a negativação, mesmo sendo ônus 

incumbido àquela. Infere-se, portanto, que houve falha no sistema interno 

da empresa reclamada. Cumpre à parte reclamada agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízos aos seus 

clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a 

responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizado a 

imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com cuidado a 

documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 

atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a requerida adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a concretização 

da lesão. A inserção do nome da parte requerente nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. A parte reclamante conta com 

mais de uma negativação. Todavia, a restrição cadastral mais antiga está 

sendo discutida nestes autos, razão pela qual não se aplica a Súmula nº 

385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 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. 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. Assim, como anotado, cada indenização deve ser 

fixada em valor módico. Entendo adequada, para a hipótese vertente, a 

fixação da indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais), visto que a 

reclamante não comprovou a ilegitimidade das outras restrições. Pelo 

exposto, decido pela procedência em parte da pretensão formulada na 

inicial, para: 1) declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, 

imputado pela parte reclamada; 2) condenar a parte requerida a pagar à 

parte reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois 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 autora 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. Projeto de sentença 

sujeito à homologação da Douta Juíza de Direito, a quem o submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Dom Aquino – MT, 28 de 

fevereiro de 2017. RAYSSA DUARTE MARQUES CABRAL Juíza Leiga 

HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. Nos termos do artigo 40, da lei 9.099/95 

HOMOLOGO a sentença proferida pela juíza leiga para que surtam todos 

os efeitos legais. Intimem-se as partes. Após, transitada em julgado, 

arquive-se. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-63.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SANTOS PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILEO CANDIDO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO Processo nº 1000313-63.2017.811.0034 Vistos, etc. Dispenso o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ADRIANA SANTOS 

PRADO em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. Do julgamento 

antecipado Prefacialmente, é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou de audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, inc. I do CPC. Da inversão 

do ônus da prova Tendo em vista o fato de o objeto da lide referir-se a 

relação de consumo, inverte-se o ônus da prova, nos termos do que 

prevê o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII: Art. 

6º, 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 Do prazo prescricional A respeito do 

prazo prescricional, por ser uma relação de consumo, aplica-se o previsto 

no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, qual seja: cinco anos. 

Ao verificar a data das inscrições no cadastro de maus pagadores (06 de 

outubro de 2013) e a data da distribuição da ação (16 de novembro de 

2017), conclui-se que o intervalo é menor que cinco anos, razão pela qual 

analiso o mérito a seguir. Preliminar de falta de interesse de agir 

Preliminarmente, a parte requerida alega a ausência de uma das condições 

da ação: o interesse de agir. Ocorre que, nos casos idênticos aos desta 

demanda, o entendimento é o de que a simples comprovação do potencial 

ato ilícito ensejador do dano e a necessidade de solucionar o litígio já 

fazem surgir o interesse de agir, sendo dispensável, portanto, a 

comprovação da parte autora de ter tentado solucionar o problema antes 

de ajuizar a demanda, senão vejamos: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. 

APELAÇÃO. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. 

REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO VALOR. 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA 1 - Quanto ao 

interesse de agir, se o autor entende pela lesão de algum direito seu, tem a 

seu dispor a Jurisdição, bastando que o provimento vindicado revele-se 

necessário e útil, intentado pela via adequada. O interesse evidencia-se 

especialmente quando o provimento jurisdicional pretendido será capaz de 

proporcionar uma melhora na situação fática do requerente se vencedor 

da demanda. [...] (TJ-DF - APC: 20140110148295 DF 

0003525-30.2014.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, Data de 

Julgamento: 26/11/2014, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE: 16/12/2014, Pág.: 125) Sendo assim, em conformidade com o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e demais tribunais 

do país, rejeito a preliminar alegada pela reclamada. Mérito Sustenta a 

parte reclamante que teve seu nome negativado indevidamente pela 

reclamada em 06 de outubro de 2013, referente a um débito no valor de R$ 

138,25 (cento e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos), oriundo do 

contrato n. EC04362325107. 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. Apesar disso, em 

sede de contestação, a parte requerida não apresentou documento 

assinado pela parte requerente apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação, mesmo sendo ônus incumbido àquela. Infere-se, 

portanto, que houve falha no sistema interno da empresa reclamada. 

Cumpre à parte reclamada agir com a diligência necessária a impedir 

fraudes que possam acarretar prejuízos aos seus clientes e a terceiros. 

Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a responsabilidade civil do 

causador direto do dano, se ficar caracterizado a imprevisibilidade do 

evento danoso. A atuação de falsários é fato previsível, incumbindo à 

requerida agir com diligência para não causar prejuízos a terceiros. Não 

tendo a requerida examinado com cuidado a documentação apresentada 

para a contratação, agiu com imprudência, surgindo, por consequência, o 

dever de indenizar. Hodiernamente a atuação de falsários é fato 

previsível, e não tendo a requerida adotado mecanismos tendentes a 

evitar os fatos concorreu para a concretização da lesão. A inserção do 

nome da parte requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso. A parte reclamante conta com mais de uma negativação. 

Todavia, a restrição cadastral mais antiga está sendo discutida nestes 

autos, razão pela qual não se aplica a Súmula nº 385 do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça. 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. 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. Assim, como anotado, cada indenização deve ser 

fixada em valor módico. Entendo adequada, para a hipótese vertente, a 

fixação da indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais), visto que a 

reclamante não comprovou a ilegitimidade das outras restrições. Pelo 

exposto, decido pela procedência em parte da pretensão formulada na 

inicial, para: 1) declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, 

imputado pela parte reclamada; 2) condenar a parte requerida a pagar à 

parte reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois 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 autora 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. Projeto de sentença 

sujeito à homologação da Douta Juíza de Direito, a quem o submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Dom Aquino – MT, 28 de 

fevereiro de 2017. RAYSSA DUARTE MARQUES CABRAL Juíza Leiga 

HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. Nos termos do artigo 40, da lei 9.099/95 

HOMOLOGO a sentença proferida pela juíza leiga para que surtam todos 

os efeitos legais. Intimem-se as partes. Após, transitada em julgado, 

arquive-se. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-32.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE CASTRO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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LAURA DORILEO CANDIDO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO Processo nº 1000328-32.2017.8.11.0034 Vistos, etc. Dispenso o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por PAULO CESAR DE 

CASTRO ALMEIDA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. Do 

julgamento antecipado Prefacialmente, é imperioso desenredar que in casu 

o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou de audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, inc. I do CPC. Da 

inversão do ônus da prova Tendo em vista o fato de o objeto da lide 

referir-se a relação de consumo, inverte-se o ônus da prova, nos termos 

do que prevê o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso 

VIII: Art. 6º, 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 Do prazo prescricional A 

respeito do prazo prescricional, por ser uma relação de consumo, 

aplica-se o previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, qual 

seja: cinco anos. Ao verificar a data das inscrições no cadastro de maus 

pagadores (11 de fevereiro de 2014) e a data da distribuição da ação (1º 

de dezembro de 2017), conclui-se que o intervalo é menor que cinco anos, 

razão pela qual analiso o mérito a seguir. Mérito Sustenta a parte 

reclamante que teve seu nome negativado indevidamente pela reclamada 

em 11 de fevereiro de 2014, referente a um débito no valor de R$ 254,75 

(duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), oriundo 

do contrato n. 744700861000034. 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. Apesar disso, em 

sede de contestação, a parte requerida não apresentou documento 

assinado pela parte requerente apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação, mesmo sendo ônus incumbido àquela. Infere-se, 

portanto, que houve falha no sistema interno da empresa reclamada. 

Cumpre à parte reclamada agir com a diligência necessária a impedir 

fraudes que possam acarretar prejuízos aos seus clientes e a terceiros. 

Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a responsabilidade civil do 

causador direto do dano, se ficar caracterizado a imprevisibilidade do 

evento danoso. A atuação de falsários é fato previsível, incumbindo à 

requerida agir com diligência para não causar prejuízos a terceiros. Não 

tendo a requerida examinado com cuidado a documentação apresentada 

para a contratação, agiu com imprudência, surgindo, por consequência, o 

dever de indenizar. Hodiernamente a atuação de falsários é fato 

previsível, e não tendo a requerida adotado mecanismos tendentes a 

evitar os fatos concorreu para a concretização da lesão. A inserção do 

nome da parte requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso. A parte reclamante conta com mais de uma negativação. 

Todavia, a restrição cadastral mais antiga está sendo discutida nestes 

autos, razão pela qual não se aplica a Súmula nº 385 do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça. 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. 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. Assim, como anotado, cada indenização deve ser 

fixada em valor módico. Entendo adequada, para a hipótese vertente, a 

fixação da indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais), visto que a 

reclamante não comprovou a ilegitimidade da outra restrição. Pelo exposto, 

decido pela procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: 

1) declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela 

parte reclamada; 2) condenar a parte requerida a pagar à parte 

reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois 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 autora 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. Projeto de sentença 

sujeito à homologação da Douta Juíza de Direito, a quem o submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Dom Aquino – MT, 28 de 

fevereiro de 2017. RAYSSA DUARTE MARQUES CABRAL Juíza Leiga 

HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. Nos termos do artigo 40, da lei 9.099/95 

HOMOLOGO a sentença proferida pela juíza leiga para que surtam todos 

os efeitos legais. Intimem-se as partes. Após, transitada em julgado, 

arquive-se. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-89.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ALDERIZA SANTOS DE LIMA (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):

LAURA DORILEO CANDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Número do Processo: 

1000266-89.2017.8.11.0034 REQUERENTE: ALDERIZA SANTOS DE LIMA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por ALDERIZA SANTOS DE LIMA em desfavor 

de TELEFÔNICA BRASIL S.A., na qual pretende a parte autora: a 

declaração de inexistência de débito, a retirada do nome dos cadastros 

restritivos de crédito e a condenação da parte requerida em compensação 

por danos morais. Do julgamento antecipado Prefacialmente, é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória, de perícia ou de audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, 

inciso I do CPC/15. Da inversão do ônus da prova Tendo em vista o fato de 

o objeto da lide referir-se a relação de consumo, inverte-se o ônus da 

prova, nos termos do que prevê o Código de Defesa do Consumidor, em 

seu artigo 6º, inciso VIII: Art. 6º, 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 Do prazo prescricional A respeito do prazo prescricional, por 

ser uma relação de consumo, aplica-se o previsto no artigo 27 do Código 

de Defesa do Consumidor, qual seja: cinco anos. Ao verificar a data das 

inscrições no cadastro de maus pagadores (05 de junho de 2017 e 23 de 

junho de 2016) e a data da distribuição da ação (26 de outubro de 2017), 

conclui-se que o intervalo é menor que cinco anos, razão pela qual analiso 

o mérito a seguir. Da inépcia da petição inicial A parte reclamada argui em 
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sede de preliminar de contestação a inépcia da petição inicial. Ocorre que, 

na petição incial, estão presentes todos os requisitos previstos no artigo 

319 do CPC/2015, quais sejam: Art. 319. A petição inicial indicará: I - o 

juízo a que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a 

existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, 

o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o 

fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. Os 

pedidos estão claros, sendo possível que a reclamada paute sua defesa, 

conforme a inversão do ônus da prova que lhe incumbe. Do pedido de 

desistência Compulsando os autos verifica-se que a parte reclamante 

formulou pedido de desistência da ação (ID n. 11558556 ). Entretanto, o 

reclamado já havia sido citado, bem como, apresentado sua contestação 

(ID n. 11524787), inclusive juntando diversos documentos que comprovam 

a relação contratual entre as partes, e ainda, a legalidade do débito 

outrora cobrado. O enunciado 90 do FONAJE define que o pedido de 

desistência do autor implicará extinção do processo sem julgamento do 

mérito, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária: 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 (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Entendo que tal 

posicionamento merece amparo no caso concreto, portanto, indefiro o 

pedido de desistência formulado. Da alegada incompetência do juizado 

especial A parte autora, em impugnação à contestação (ID n. 11558556) 

assevera que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

estabelecido entre as parte e, em sede de preliminar, requer a extinção do 

feito sem julgamento de mérito, em razão da necessidade de perícia 

grafotécnica. É certo que a inversão do ônus da prova libera o consumidor 

do ônus 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. A parte reclamada carreou 

aos autos cópia de documentos hábeis que COMPROVAM a origem do 

DÉBITO discutido nestes autos, documentos esses devidamente 

assinados pela parte requerente, provando, assim, que a negativação é 

devida (contestação – ID n. 11524787). No caso, a parte requerente 

impugnou genericamente os documentos juntados e requereu a 

desistência do feito. Além disso, é de fácil constatação que a assinatura 

que consta no contrato é idêntica à dos documentos pessoais, bem como 

à da ata de audiência e da procuração. Portanto, é desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica ao presente caso, razão pela qual 

afasto a preliminar arguida. Mérito Sustenta a parte reclamante que teve 

seu nome negativado indevidamente pela reclamada por duas vezes, em 

05 de junho de 2017 e em 23 de junho de 2016, em razão de débitos no 

valor de R$ 121,12 (cento e vinte e um reais e doze centavos) e R$ 

251,46 (duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos), 

oriundos dos contratos de n. 0221577223 e n. 0262250576, 

respectivamente. 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. A requerida alega que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, e para embasar 

sua tese, juntou aos autos: contrato assinado pela parte autora e 

documentos pessoais (contestação – ID n. 11524787). 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 requerente 

o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme 

preceitua o art. 373, inciso I do CPC/15. Ademais, o juiz não está obrigado 

a decidir contra o seu convencimento. No caso, conquanto a parte 

requerente informe, em sua exordial, que não possui débitos com a 

empresa requerida, não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprove o pagamento de suas dívidas ou pedido formal do contrato, 

ônus do qual, como visto, não se desincumbiu. O requerido juntou 

documentos em que é possível verificar a solicitação de seus serviços 

pela parte requerente. A parte requerente não impugnou tais documentos 

especificadamente, tampouco trouxe qualquer comprovante de pagamento 

da dívida contraída com a parte requerida (impugnação à contestação – ID 

n. 11186281). Assim, diante das circunstâncias em que os fatos 

ocorreram aliados à prova produzida pela reclamada, permite-se um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo 

que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na contestação. 

Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Destarte, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a 

litigância de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade; por 

conseguinte, com escopo inibitório, entendo razoável que a parte 

reclamante seja sancionada com multa de 2% sobre o valor da causa, 

consoante autoriza o art. 81 do NCPC/2015. Isto posto, nos termos do art. 

487, inciso I, do NCPC/15, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de 

multa de 2% sobre o valor da causa, corrigida à época do pagamento. 

Deixo de condenar a promovida ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a quem o submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei n. 9.099/95. Dom Aquino - MT, 28 de fevereiro de 

2018. RAYSSA DUARTE MARQUES CABRAL Juíza Leiga 

HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. Nos termos do artigo 40, da lei 9.099/95 

HOMOLOGO a sentença proferida pela juíza leiga para que surtam todos 

os efeitos legais. Intimem-se as partes. Após, transitada em julgado, 

arquive-se. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILEO CANDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Número do Processo: 

1000283-28.2017.8.11.0034 REQUERENTE: TIAGO APARECIDO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por TIAGO APARECIDO DE 

OLIVEIRA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A., na qual pretende a 

parte autora: a declaração de inexistência de débito, a retirada do nome 

dos cadastros restritivos de crédito e a condenação da parte requerida 

em compensação por danos morais. Do julgamento antecipado 

Prefacialmente, é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória, de perícia 

ou de audiência de instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente 

a lide, nos termos do art. 355, inciso I do CPC/15. Da inversão do ônus da 

prova Tendo em vista o fato de o objeto da lide referir-se a relação de 

consumo, inverte-se o ônus da prova, nos termos do que prevê o Código 

de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII: Art. 6º, 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 Do prazo prescricional A respeito do 

prazo prescricional, por ser uma relação de consumo, aplica-se o previsto 

no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, qual seja: cinco anos. 

Ao verificar a data da inscrição no cadastro de maus pagadores (12 de 

janeiro de 2017) e a data da distribuição da ação (13 de novembro de 

2017), conclui-se que o intervalo é menor que cinco anos, razão pela qual 

analiso o mérito a seguir. Mérito Sustenta a parte reclamante que teve seu 

nome negativado indevidamente pela reclamada em 12 de janeiro de 2017, 

em razão de débitos no valor de R$ 121,20 (cento e vinte e um reais e 
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vinte centavos), oriundos dos contratos de n. 0255656621. 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. A requerida alega que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, e para embasar sua tese, juntou aos autos: 

contrato assinado pela parte autora, documentos pessoais e faturas 

(contestação – ID n. 11527118). 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 requerente o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, 

inciso I do CPC/15. Ademais, o juiz não está obrigado a decidir contra o 

seu convencimento. No caso, conquanto a parte requerente informe, em 

sua exordial, que não possui débitos com a empresa requerida, não trouxe 

aos autos nenhum documento que comprove o pagamento de suas dívidas 

ou pedido formal do contrato, ônus do qual, como visto, não se 

desincumbiu. O requerido juntou documentos em que é possível verificar a 

solicitação de seus serviços pela parte requerente. A parte requerente 

não impugnou tais documentos especificadamente, tampouco trouxe 

qualquer comprovante de pagamento da dívida contraída com a parte 

requerida. Assim, diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram 

aliados à prova produzida pela reclamada, permite-se um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo 

que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na contestação. 

Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. No que se refere à ausência de notificação, como fato que 

ensejasse danos morais ou desconfigurasse a má-fé da parte autora em 

relação ao ajuizamento da presente demanda, tais alegações não 

merecem prosperar. Isso porque, nos termos da Súmula 404 do STJ, “É 

dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao 

consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e 

cadastros.”. Diante disso, não merece acolhimento a legitimidade dos 

danos morais alegados em razão da simples ausência de notificação ao 

autor, principalmente porque a parte reclamada comprovou a legitimidade 

do débito que deu ensejo à inscrição nos bancos de restrição de crédito. 

Em relação à má-fé, ela pode ser facilmente identificada, ao passo que, em 

nenhum momento, a parte autora deixou clara a sua relação contratual 

com a parte ré. Além disso, não juntou protocolo que justificasse a 

tentativa de solução do litígio, ou comprovantes de pagamento, 

limitando-se a trazer uma petição carregada de ambiguidades, na 

expectativa de que a parte requerida não conseguisse demonstrar a 

relação contratual por via documental. Destarte, com lastro nas provas 

produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da parte autora, eis que 

agiu com deslealdade; por conseguinte, com escopo inibitório, entendo 

razoável que a parte reclamante seja sancionada com multa de 2% sobre 

o valor da causa, consoante autoriza o art. 81 do NCPC/2015. Em relação 

ao pedido contraposto formulado pela parte reclamada no valor de R$ 

121,20 (cento e vinte e um reais e vinte centavos), defiro-o, uma vez que 

se encontra em conformidade com o valor discutido nos autos. Isto posto, 

nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC/15, DECIDO PELA 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a 

parte autora ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, 

corrigida à época do pagamento. Quanto ao pedido contraposto, DECIDO 

PELA SUA PROCEDÊNCIA, no sentido de condenar a parte reclamante ao 

pagamento do valor discutido nos autos: R$ 121,20 (cento e vinte e um 

reais e vinte centavos), referente à restrição objeto da lide, corrigida 

monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento, acrescidos de juros de 

1% ao mês, contados da apresentação do pedido contraposto. Deixo de 

condenar a promovida ao pagamento de custas e despesas processuais, 

bem assim em honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da 

Lei n. 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação da Douta Juíza 

de Direito, a quem o submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Dom Aquino - MT, 28 de fevereiro de 2018. RAYSSA DUARTE 

MARQUES CABRAL Juíza Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. Nos termos 

do artigo 40, da lei 9.099/95 HOMOLOGO a sentença proferida pela juíza 

leiga para que surtam todos os efeitos legais. Intimem-se as partes. Após, 

transitada em julgado, arquive-se. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de 

Direito
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(ADVOGADO)

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT0011003S (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):

LAURA DORILEO CANDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Número do Processo: 

1000149-98.2017.8.11.0034 REQUERENTE: EDENILSON ALVES PEREIRA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM OUTORGA DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por EDENILSON ALVES PEREIRA em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A., na qual pretende a parte autora: a declaração 

de inexistência de débito, a retirada do nome dos cadastros restritivos de 

crédito e a condenação da parte requerida em compensação por danos 

morais. Do julgamento antecipado Prefacialmente, é imperioso desenredar 

que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de 

dilação probatória, de perícia ou de audiência de instrução, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, inciso I 

do CPC/15. Da inversão do ônus da prova Tendo em vista o fato de o 

objeto da lide referir-se a relação de consumo, inverte-se o ônus da 

prova, nos termos do que prevê o Código de Defesa do Consumidor, em 

seu artigo 6º, inciso VIII: Art. 6º, 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 Do prazo prescricional A respeito do prazo prescricional, por 

ser uma relação de consumo, aplica-se o previsto no artigo 27 do Código 

de Defesa do Consumidor, qual seja: cinco anos. Ao verificar a data da 

inscrição no cadastro de maus pagadores (24 de março de 2017) e a data 

da distribuição da ação (09 de junho de 2017), conclui-se que o intervalo é 

menor que cinco anos, razão pela qual analiso o mérito a seguir. Preliminar 

de falta de interesse de agir Preliminarmente, a parte requerida alega a 

ausência de uma das condições da ação: o interesse de agir. Ocorre que, 

nos casos idênticos aos desta demanda, o entendimento é o de que a 

simples comprovação do potencial ato ilícito ensejador do dano e a 

necessidade de solucionar o litígio já fazem surgir o interesse de agir, 

sendo dispensável, portanto, a comprovação da parte autora de ter 

tentado solucionar o problema antes de ajuizar a demanda, senão 

vejamos: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PRELIMINAR. 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. REJEITADA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA. 

DANOS MORAIS. IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO VALOR. 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA 1 - Quanto ao 

interesse de agir, se o autor entende pela lesão de algum direito seu, tem a 

seu dispor a Jurisdição, bastando que o provimento vindicado revele-se 

necessário e útil, intentado pela via adequada. O interesse evidencia-se 

especialmente quando o provimento jurisdicional pretendido será capaz de 

proporcionar uma melhora na situação fática do requerente se vencedor 

da demanda. [...] (TJ-DF - APC: 20140110148295 DF 

0003525-30.2014.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, Data de 

Julgamento: 26/11/2014, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE: 16/12/2014, Pág.: 125) Sendo assim, em conformidade com o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e demais tribunais 

do país, rejeito a preliminar alegada pela reclamada. Mérito Sustenta a 

parte reclamante que teve seu nome negativado indevidamente pela 

reclamada em 24 de março de 2017, em razão de débitos no valor de R$ 

155,80 (cento e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), oriundos dos 

contratos de n. 0253233984. A inversão do ônus da prova libera o 
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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. A requerida alega 

que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, e para 

embasar sua tese, juntou aos autos: contrato assinado pela parte autora, 

documentos pessoais e faturas (contestação – ID n. 9415126). 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 

requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme preceitua o art. 373, inciso I do CPC/15. Ademais, o juiz não está 

obrigado a decidir contra o seu convencimento. No caso, conquanto a 

parte requerente informe, em sua exordial, que não possui débitos com a 

empresa requerida, não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprove o pagamento de suas dívidas ou pedido formal do contrato, 

ônus do qual, como visto, não se desincumbiu. O requerido juntou 

documentos em que é possível verificar a solicitação de seus serviços 

pela parte requerente. A parte requerente não impugnou tais documentos 

especificadamente, tampouco trouxe qualquer comprovante de pagamento 

da dívida contraída com a parte requerida. Assim, diante das 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

reclamada, permite-se um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da 

forma narrada na contestação. Presentes indícios substanciais de que o 

débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Destarte, com lastro nas provas 

produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da parte autora, eis que 

agiu com deslealdade; por conseguinte, com escopo inibitório, entendo 

razoável que a parte reclamante seja sancionada com multa de 2% sobre 

o valor da causa, consoante autoriza o art. 81 do NCPC/2015. Em relação 

ao pedido contraposto formulado pela parte reclamada no valor de R$ 

155,80 (cento e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), defiro-o, uma 

vez que se encontra em conformidade com o valor discutido nos autos. 

Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC/15, DECIDO PELA 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a 

parte autora ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, 

corrigida à época do pagamento. Quanto ao pedido contraposto, DECIDO 

PELA SUA PROCEDÊNCIA, no sentido de condenar a parte reclamante ao 

pagamento do valor discutido nos autos: R$ 155,80 (cento e cinquenta e 

cinco reais e oitenta centavos), referente à restrição objeto da lide, 

corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento, acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados da apresentação do pedido contraposto. 

Deixo de condenar a promovida ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Como consequência lógica, torno sem 

efeito a decisão antecipatória anteriormente proferida (ID n. 8116191). 

Projeto de sentença sujeito à homologação da Douta Juíza de Direito, a 

quem o submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei n. 9.099/95. Dom 

Aquino - MT, 28 de fevereiro de 2018. RAYSSA DUARTE MARQUES 

CABRAL Juíza Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. Nos termos do artigo 

40, da lei 9.099/95 HOMOLOGO a sentença proferida pela juíza leiga para 

que surtam todos os efeitos legais. Intimem-se as partes. Após, transitada 

em julgado, arquive-se. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-19.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILEO CANDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Número do Processo: 

1000303-19.2017.8.11.0034 REQUERENTE: AMANDA SILVA LIMA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por AMANDA SILVA LIMA 

em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A., na qual pretende a parte 

autora: a declaração de inexistência de débito, a retirada do nome dos 

cadastros restritivos de crédito e a condenação da parte requerida em 

compensação por danos morais. Do julgamento antecipado Prefacialmente, 

é imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória, de perícia ou de audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, nos termos 

do art. 355, inciso I do CPC/15. Da inversão do ônus da prova Tendo em 

vista o fato de o objeto da lide referir-se a relação de consumo, inverte-se 

o ônus da prova, nos termos do que prevê o Código de Defesa do 

Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII: Art. 6º, 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 Do prazo prescricional A respeito do prazo prescricional, 

por ser uma relação de consumo, aplica-se o previsto no artigo 27 do 

Código de Defesa do Consumidor, qual seja: cinco anos. Ao verificar a 

data da inscrição no cadastro de maus pagadores (10 de abril de 2017) e 

a data da distribuição da ação (16 de novembro de 2017), conclui-se que 

o intervalo é menor que cinco anos, razão pela qual analiso o mérito a 

seguir. Mérito Sustenta a parte reclamante que teve seu nome negativado 

indevidamente pela reclamada em 24 de março de 2017, em razão de 

débitos no valor de R$ 144,85 (cento e quarenta e quatro reais e oitenta e 

cinco centavos), oriundos dos contratos de n. 0288302615. 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. A requerida alega que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, e para embasar sua tese, juntou aos autos: 

gravação telefônica na qual a parte autora confirma a mudança de plano 

pré-pago para plano controle e a confirmação dos dados pessoais 

(contestação – ID n. 11639890). 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 requerente o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, 

inciso I do CPC/15. Ademais, o juiz não está obrigado a decidir contra o 

seu convencimento. No caso, conquanto a parte requerente informe, em 

sua exordial, que não possui débitos com a empresa requerida, não trouxe 

aos autos nenhum documento que comprove o pagamento de suas dívidas 

ou pedido formal do contrato, ônus do qual, como visto, não se 

desincumbiu. O requerido juntou documentos em que é possível verificar a 

solicitação de seus serviços pela parte requerente. A parte requerente 

não impugnou tais documentos especificadamente, tampouco trouxe 

qualquer comprovante de pagamento da dívida contraída com a parte 

requerida. Assim, diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram 

aliados à prova produzida pela reclamada, permite-se um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo 

que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na contestação. 

Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Destarte, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a 

litigância de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade; por 

conseguinte, com escopo inibitório, entendo razoável que a parte 

reclamante seja sancionada com multa de 2% sobre o valor da causa, 

consoante autoriza o art. 81 do NCPC/2015. Em relação ao pedido 

contraposto formulado pela parte reclamada no valor de R$ 144,85 (cento 

e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), defiro-o, uma vez 

que se encontra em conformidade com o valor discutido nos autos. Isto 

posto, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC/15, DECIDO PELA 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a 

parte autora ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, 

corrigida à época do pagamento. Quanto ao pedido contraposto, DECIDO 

PELA SUA PROCEDÊNCIA, no sentido de condenar a parte reclamante ao 
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pagamento do valor discutido nos autos: R$ 144,85 (cento e quarenta e 

quatro reais e oitenta e cinco centavos), referente à restrição objeto da 

lide, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento, 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da apresentação do pedido 

contraposto. Deixo de condenar a promovida ao pagamento de custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Projeto de sentença sujeito 

à homologação da Douta Juíza de Direito, a quem o submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei n. 9.099/95. Dom Aquino – MT, 28 de fevereiro 

de 2018. RAYSSA DUARTE MARQUES CABRAL Juíza Leiga 

HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. Nos termos do artigo 40, da lei 9.099/95 

HOMOLOGO a sentença proferida pela juíza leiga para que surtam todos 

os efeitos legais. Intimem-se as partes. Após, transitada em julgado, 

arquive-se. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-65.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA SOUZA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILEO CANDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Número do Processo: 

1000287-65.2017.8.11.0034 REQUERENTE: FABIANA SOUZA ALMEIDA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por FABIANA SOUZA 

ALMEIDA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A., na qual pretende a 

parte autora: a declaração de inexistência de débito, a retirada do nome 

dos cadastros restritivos de crédito e a condenação da parte requerida 

em compensação por danos morais. Do julgamento antecipado 

Prefacialmente, é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória, de perícia 

ou de audiência de instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente 

a lide, nos termos do art. 355, inciso I do CPC/15. Da inversão do ônus da 

prova Tendo em vista o fato de o objeto da lide referir-se a relação de 

consumo, inverte-se o ônus da prova, nos termos do que prevê o Código 

de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII: Art. 6º, 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 Do prazo prescricional A respeito do 

prazo prescricional, por ser uma relação de consumo, aplica-se o previsto 

no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, qual seja: cinco anos. 

Ao verificar a data da inscrição no cadastro de maus pagadores (10 de 

março de 2017) e a data da distribuição da ação (14 de novembro de 

2017), conclui-se que o intervalo é menor que cinco anos, razão pela qual 

analiso o mérito a seguir. Mérito Sustenta a parte reclamante que teve seu 

nome negativado indevidamente pela reclamada em 10 de março de 2017, 

em razão de débitos no valor de R$ 186,42 (cento e oitenta e seis reais e 

quarenta e dois centavos), oriundos dos contratos de n. 0255321782. 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. A requerida alega que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, e para embasar sua tese, juntou aos autos: 

contrato assinado pela parte autora e seus respectivos documentos 

pessoais (contestação – ID n. 11534415). 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 requerente o ônus da 

prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 

373, inciso I do CPC/15. Ademais, o juiz não está obrigado a decidir contra 

o seu convencimento. No caso, conquanto a parte requerente informe, em 

sua exordial, que não possui débitos com a empresa requerida, não trouxe 

aos autos nenhum documento que comprove o pagamento de suas dívidas 

ou pedido formal do contrato, ônus do qual, como visto, não se 

desincumbiu. O requerido juntou documentos em que é possível verificar a 

solicitação de seus serviços pela parte requerente. A parte requerente 

não impugnou tais documentos especificadamente, tampouco trouxe 

qualquer comprovante de pagamento da dívida contraída com a parte 

requerida. Assim, diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram 

aliados à prova produzida pela reclamada, permite-se um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo 

que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na contestação. 

Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. No que se refere à ausência de notificação, como fato que 

ensejasse danos morais ou desconfigurasse a má-fé da parte autora em 

relação ao ajuizamento da presente demanda, tais alegações não 

merecem prosperar. Isso porque, nos termos da Súmula 404 do STJ, “É 

dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao 

consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e 

cadastros.” Diante disso, não merece acolhimento a legitimidade dos 

danos morais alegados em razão da simples ausência de notificação ao 

autor, principalmente porque a parte reclamada comprovou a legitimidade 

do débito que deu ensejo à inscrição nos bancos de restrição de crédito. 

Em relação à má-fé, ela pode ser facilmente identificada, ao passo que, em 

nenhum momento, a parte autora deixou clara a sua relação contratual 

com a parte ré. Além disso, não juntou protocolo que justificasse a 

tentativa de solução do litígio, ou comprovantes de pagamento, 

limitando-se a trazer uma petição carregada de ambiguidades, na 

expectativa de que a parte requerida não conseguisse demonstrar a 

relação contratual por via documental. Destarte, com lastro nas provas 

produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da parte autora, eis que 

agiu com deslealdade; por conseguinte, com escopo inibitório, entendo 

razoável que a parte reclamante seja sancionada com multa de 2% sobre 

o valor da causa, consoante autoriza o art. 81 do NCPC/2015. Isto posto, 

nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC/15, DECIDO PELA 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a 

parte autora ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, 

corrigida à época do pagamento. Deixo de condenar a promovida ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Projeto de 

sentença sujeito à homologação da Douta Juíza de Direito, a quem o 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei n. 9.099/95. Dom Aquino – 

MT, 28 de fevereiro de 2018. RAYSSA DUARTE MARQUES CABRAL Juíza 

Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. Nos termos do artigo 40, da lei 

9.099/95 HOMOLOGO a sentença proferida pela juíza leiga para que 

surtam todos os efeitos legais. Intimem-se as partes. Após, transitada em 

julgado, arquive-se. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-55.2017.8.11.0034
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VIVO S.A. (REQUERIDO)
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILEO CANDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Número do Processo: 

1000320-55.2017.8.11.0034 REQUERENTE: CLAUDIA MARIANO PORTO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por CLAUDIA MARIANO PORTO em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL 

S.A., na qual pretende a parte autora: a declaração de inexistência de 
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débito, a retirada do nome dos cadastros restritivos de crédito e a 

condenação da parte requerida em compensação por danos morais. Da 

correção do valor da causa A priori, determino de ofício a correção do 

valor da causa no sistema PJE, na forma do art. 292, §3º do CPC, por 

verificar que o montante atribuído pela parte autora não corresponde ao 

proveito econômico pretendido, é dizer, no presente caso, que o valor da 

causa deverá incluir a pretensão de indenização por danos morais. Nesse 

sentido, considerando o pedido formulado de danos morais, entendo 

possível a retificação do valor da causa para R$ 14.480,00 (quatorze mil, 

quatrocentos e oitenta reais), nos termos da petição inicial. Do julgamento 

antecipado Prefacialmente, é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória, de 

perícia ou de audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, inciso I do CPC/15. Da 

inversão do ônus da prova Tendo em vista o fato de o objeto da lide 

referir-se a relação de consumo, inverte-se o ônus da prova, nos termos 

do que prevê o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso 

VIII: Art. 6º, 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 Do prazo prescricional A 

respeito do prazo prescricional, por ser uma relação de consumo, 

aplica-se o previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, qual 

seja: cinco anos. Ao verificar a data da inscrição no cadastro de maus 

pagadores (23 de fevereiro de 2017) e a data da distribuição da ação (29 

de novembro de 2017), conclui-se que o intervalo é menor que cinco anos, 

razão pela qual analiso o mérito a seguir. Do pedido de desistência 

Compulsando os autos verifica-se que a parte reclamante formulou pedido 

de desistência da ação (ID n. 11626382). Entretanto, o reclamado já havia 

sido citado, bem como, apresentado sua contestação (ID n. 11528467), 

inclusive juntando diversos documentos que comprovam a relação 

contratual entre as partes, e ainda, a legalidade do débito outrora cobrado. 

O enunciado 90 do FONAJE define que o pedido de desistência do autor 

implicará extinção do processo sem julgamento do mérito, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária: 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 (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). Entendo que tal posicionamento merece amparo no 

caso concreto, portanto, indefiro o pedido de desistência formulado. Da 

incompetência do Juizado por necessidade de perícia A parte reclamada 

contesta asseverando que o débito ensejador da negativação é 

decorrente de contrato estabelecido entre as partes. Em sede de 

impugnação à contestação (ID n. 11626382), a parte reclamante requer a 

extinção do feito sem julgamento de mérito, em razão da necessidade de 

perícia grafotécnica. É certo que a inversão do ônus da prova libera o 

consumidor do ônus 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. A parte reclamada carreou 

aos autos cópia de documentos hábeis que COMPROVAM a origem do 

DÉBITO discutido nestes autos, documentos esses devidamente 

assinados pela parte requerente, provando, assim, que a negativação é 

devida (contestação – ID n. 11528467). Além disso, é de fácil constatação 

que a assinatura que consta no contrato é idêntica à dos documentos 

pessoais, bem como à da ata de audiência e da procuração. Portanto, é 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica ao presente caso, 

razão pela qual confirmo a competência deste juizado para julgá-lo. Mérito 

Sustenta a parte reclamante que teve seu nome negativado indevidamente 

pela reclamada em 23 de fevereiro de 2017, em razão de débito no valor 

de R$ 161,59 (cento e sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos), 

oriundo do contrato de n. 0283248453. 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. A requerida alega 

que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, e para 

embasar sua tese, juntou aos autos: contrato assinado pela parte autora e 

seus respectivos documentos pessoais (contestação – ID n. 11528467). 

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 requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I do CPC/15. Ademais, o juiz 

não está obrigado a decidir contra o seu convencimento. No caso, 

conquanto a parte requerente informe, em sua exordial, que não possui 

débitos com a empresa requerida, não trouxe aos autos nenhum 

documento que comprove o pagamento de suas dívidas ou pedido formal 

do contrato, ônus do qual, como visto, não se desincumbiu. O requerido 

juntou documentos em que é possível verificar a solicitação de seus 

serviços pela parte requerente. A parte requerente não impugnou tais 

documentos especificadamente, tampouco trouxe qualquer comprovante 

de pagamento da dívida contraída com a parte requerida. Assim, diante 

das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida 

pela reclamada, permite-se um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da 

forma narrada na contestação. Presentes indícios substanciais de que o 

débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. No que se refere à ausência de 

notificação, como fato que ensejasse danos morais ou desconfigurasse a 

má-fé da parte autora em relação ao ajuizamento da presente demanda, 

tais alegações não merecem prosperar. Isso porque, nos termos da 

Súmula 404 do STJ, “É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta 

de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em 

bancos de dados e cadastros.” Diante disso, não merece acolhimento a 

legitimidade dos danos morais alegados em razão da simples ausência de 

notificação ao autor, principalmente porque a parte reclamada comprovou 

a legitimidade do débito que deu ensejo à inscrição nos bancos de 

restrição de crédito. Em relação à má-fé, ela pode ser facilmente 

identificada, ao passo que, em nenhum momento, a parte autora deixou 

clara a sua relação contratual com a parte ré. Além disso, não juntou 

protocolo que justificasse a tentativa de solução do litígio, ou 

comprovantes de pagamento, limitando-se a trazer uma petição carregada 

de ambiguidades, na expectativa de que a parte requerida não 

conseguisse demonstrar a relação contratual por via documental. 

Destarte, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância de 

má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade; por conseguinte, 

com escopo inibitório, entendo razoável que a parte reclamante seja 

sancionada com multa de 2% sobre o valor da causa, consoante autoriza 

o art. 81 do NCPC/2015. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

NCPC/15, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, 

bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 2% sobre o 

valor da causa, corrigida à época do pagamento. Deixo de condenar a 

promovida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem assim 

em honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a quem o submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Dom Aquino – MT, 28 de fevereiro de 2018. RAYSSA DUARTE MARQUES 

CABRAL Juíza Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. Nos termos do artigo 

40, da lei 9.099/95 HOMOLOGO a sentença proferida pela juíza leiga para 

que surtam todos os efeitos legais. Intimem-se as partes. Após, transitada 

em julgado, arquive-se. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-50.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA DE MATOS (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)

Magistrado(s):

LAURA DORILEO CANDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Número do Processo: 

1000288-50.2017.8.11.0034 REQUERENTE: PEDRO PEREIRA DE MATOS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 
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ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por PEDRO PEREIRA DE 

MATOS em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A., na qual pretende a 

parte autora: a declaração de inexistência de débito, a retirada do nome 

dos cadastros restritivos de crédito e a condenação da parte requerida 

em compensação por danos morais. Do julgamento antecipado 

Prefacialmente, é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória, de perícia 

ou de audiência de instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente 

a lide, nos termos do art. 355, inciso I do CPC/15. Da inversão do ônus da 

prova Tendo em vista o fato de o objeto da lide referir-se a relação de 

consumo, inverte-se o ônus da prova, nos termos do que prevê o Código 

de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII: Art. 6º, 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 Do prazo prescricional A respeito do 

prazo prescricional, por ser uma relação de consumo, aplica-se o previsto 

no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, qual seja: cinco anos. 

Ao verificar a data da inscrição no cadastro de maus pagadores (08 de 

abril de 2016) e a data da distribuição da ação (14 de novembro de 2017), 

conclui-se que o intervalo é menor que cinco anos, razão pela qual analiso 

o mérito a seguir. Da preliminar de falta de interesse de agir 

Preliminarmente, a parte requerida alega a ausência de uma das condições 

da ação: o interesse de agir. Ocorre que, nos casos idênticos aos desta 

demanda, o entendimento é o de que a simples comprovação do potencial 

ato ilícito ensejador do dano e a necessidade de solucionar o litígio já 

fazem surgir o interesse de agir, sendo dispensável, portanto, a 

comprovação da parte autora de ter tentado solucionar o problema antes 

de ajuizar a demanda, senão vejamos: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. 

APELAÇÃO. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. 

REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO VALOR. 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA 1 - Quanto ao 

interesse de agir, se o autor entende pela lesão de algum direito seu, tem a 

seu dispor a Jurisdição, bastando que o provimento vindicado revele-se 

necessário e útil, intentado pela via adequada. O interesse evidencia-se 

especialmente quando o provimento jurisdicional pretendido será capaz de 

proporcionar uma melhora na situação fática do requerente se vencedor 

da demanda. [...] (TJ-DF - APC: 20140110148295 DF 

0003525-30.2014.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, Data de 

Julgamento: 26/11/2014, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE: 16/12/2014, Pág.: 125) Sendo assim, em conformidade com o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e demais tribunais 

do país, rejeito a preliminar alegada pela reclamada. Mérito Sustenta a 

parte reclamante que teve seu nome negativado indevidamente pela 

reclamada em 08 de abril de 2016, em razão de débito no valor de R$ 

101,97 (cento e um reais e noventa e sete centavos), oriundo do contrato 

de n. 0211691594. 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. A requerida alega que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, e para embasar 

sua tese, juntou aos autos: contrato assinado pela parte autora e seus 

respectivos documentos pessoais e faturas (contestação – ID n. 

11641627). 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 requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I do CPC/15. Ademais, 

o juiz não está obrigado a decidir contra o seu convencimento. No caso, 

conquanto a parte requerente informe, em sua exordial, que não possui 

débitos com a empresa requerida, não trouxe aos autos nenhum 

documento que comprove o pagamento de suas dívidas ou pedido formal 

do contrato, ônus do qual, como visto, não se desincumbiu. O requerido 

juntou documentos em que é possível verificar a solicitação de seus 

serviços pela parte requerente. A parte requerente não impugnou tais 

documentos especificadamente, tampouco trouxe qualquer comprovante 

de pagamento da dívida contraída com a parte requerida. Assim, diante 

das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida 

pela reclamada, permite-se um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da 

forma narrada na contestação. Presentes indícios substanciais de que o 

débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. No que se refere à ausência de 

notificação, como fato que ensejasse danos morais ou desconfigurasse a 

má-fé da parte autora em relação ao ajuizamento da presente demanda, 

tais alegações não merecem prosperar. Isso porque, nos termos da 

Súmula 404 do STJ, “É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta 

de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em 

bancos de dados e cadastros.” Diante disso, não merece acolhimento a 

legitimidade dos danos morais alegados em razão da simples ausência de 

notificação ao autor, principalmente porque a parte reclamada comprovou 

a legitimidade do débito que deu ensejo à inscrição nos bancos de 

restrição de crédito. Em relação à má-fé, ela pode ser facilmente 

identificada, ao passo que, em nenhum momento, a parte autora deixou 

clara a sua relação contratual com a parte ré. Além disso, não juntou 

protocolo que justificasse a tentativa de solução do litígio, ou 

comprovantes de pagamento, limitando-se a trazer uma petição carregada 

de ambiguidades, na expectativa de que a parte requerida não 

conseguisse demonstrar a relação contratual por via documental. 

Destarte, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância de 

má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade; por conseguinte, 

com escopo inibitório, entendo razoável que a parte reclamante seja 

sancionada com multa de 2% sobre o valor da causa, consoante autoriza 

o art. 81 do NCPC/2015. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

NCPC/15, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, 

bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 2% sobre o 

valor da causa, corrigida à época do pagamento. Deixo de condenar a 

promovida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem assim 

em honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a quem o submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Dom Aquino – MT, 28 de fevereiro de 2018. RAYSSA DUARTE MARQUES 

CABRAL Juíza Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. Nos termos do artigo 

40, da lei 9.099/95 HOMOLOGO a sentença proferida pela juíza leiga para 

que surtam todos os efeitos legais. Intimem-se as partes. Após, transitada 

em julgado, arquive-se. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-27.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

CREONICE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILEO CANDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Número do Processo: 

1000296-27.2017.8.11.0034 REQUERENTE: CREONICE DA COSTA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CREONICE DA COSTA 

em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A., na qual pretende a parte 

autora: a declaração de inexistência de débito, a retirada do nome dos 

cadastros restritivos de crédito e a condenação da parte requerida em 

compensação por danos morais. Do julgamento antecipado Prefacialmente, 

é imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória, de perícia ou de audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, nos termos 

do art. 355, inciso I do CPC/15. Da inversão do ônus da prova Tendo em 

vista o fato de o objeto da lide referir-se a relação de consumo, inverte-se 

o ônus da prova, nos termos do que prevê o Código de Defesa do 

Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII: Art. 6º, VIII: a facilitação da 
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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 Do prazo prescricional A respeito do prazo prescricional, 

por ser uma relação de consumo, aplica-se o previsto no artigo 27 do 

Código de Defesa do Consumidor, qual seja: cinco anos. Ao verificar a 

data da inscrição no cadastro de maus pagadores (16 de dezembro de 

2016) e a data da distribuição da ação (16 de novembro de 2017), 

conclui-se que o intervalo é menor que cinco anos, razão pela qual analiso 

o mérito a seguir. Da ausência dos comprovantes de endereço e de 

negativação original Em contestação, a parte reclamada alega que não 

houve a juntada de comprovante de endereço, contudo, nos documentos 

acostados à inicial, nota-se a juntada do referido de forma válida. Quanto 

ao extrato de negativação, desnecessária a sua juntada, vez que a 

negativação em si trata-se de fato incontroverso nos seguintes autos, 

conforme se confirmará a seguir, na análise meritória. Mérito Sustenta a 

parte reclamante que teve seu nome negativado indevidamente pela 

reclamada em 16 de dezembro de 2016, em razão de débito no valor de R$ 

121,00 (cento e vinte e um reais) oriundo do contrato de n. 0259079280. 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. A requerida alega que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, e para embasar sua tese, juntou aos autos: 

contrato assinado pela parte autora e seus respectivos documentos 

pessoais (contestação – ID n. 11623582). 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 requerente o ônus da 

prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 

373, inciso I do CPC/15. Ademais, o juiz não está obrigado a decidir contra 

o seu convencimento. No caso, conquanto a parte requerente informe, em 

sua exordial, que não possui débitos com a empresa requerida, não trouxe 

aos autos nenhum documento que comprove o pagamento de suas dívidas 

ou pedido formal do contrato, ônus do qual, como visto, não se 

desincumbiu. O requerido juntou documentos em que é possível verificar a 

solicitação de seus serviços pela parte requerente. A parte requerente 

não impugnou tais documentos especificadamente, tampouco trouxe 

qualquer comprovante de pagamento da dívida contraída com a parte 

requerida. Assim, diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram 

aliados à prova produzida pela reclamada, permite-se um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo 

que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na contestação. 

Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. No que se refere à ausência de notificação, como fato que 

ensejasse danos morais ou desconfigurasse a má-fé da parte autora em 

relação ao ajuizamento da presente demanda, tais alegações não 

merecem prosperar. Isso porque, nos termos da Súmula 404 do STJ, “É 

dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao 

consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e 

cadastros.” Diante disso, não merece acolhimento a legitimidade dos 

danos morais alegados em razão da simples ausência de notificação ao 

autor, principalmente porque a parte reclamada comprovou a legitimidade 

do débito que deu ensejo à inscrição nos bancos de restrição de crédito. 

Em relação à má-fé, ela pode ser facilmente identificada, ao passo que, em 

nenhum momento, a parte autora deixou clara a sua relação contratual 

com a parte ré. Além disso, não juntou protocolo que justificasse a 

tentativa de solução do litígio, ou comprovantes de pagamento, 

limitando-se a trazer uma petição carregada de ambiguidades, na 

expectativa de que a parte requerida não conseguisse demonstrar a 

relação contratual por via documental. Destarte, com lastro nas provas 

produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da parte autora, eis que 

agiu com deslealdade; por conseguinte, com escopo inibitório, entendo 

razoável que a parte reclamante seja sancionada com multa de 2% sobre 

o valor da causa, consoante autoriza o art. 81 do NCPC/2015. Isto posto, 

nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC/15, DECIDO PELA 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a 

parte autora ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, 

corrigida à época do pagamento. Deixo de condenar a promovida ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Projeto de 

sentença sujeito à homologação da Douta Juíza de Direito, a quem o 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei n. 9.099/95. Dom Aquino – 

MT, 28 de fevereiro de 2018. RAYSSA DUARTE MARQUES CABRAL Juíza 

Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. Nos termos do artigo 40, da lei 

9.099/95 HOMOLOGO a sentença proferida pela juíza leiga para que 

surtam todos os efeitos legais. Intimem-se as partes. Após, transitada em 

julgado, arquive-se. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-04.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DUARTE DE SOUZA (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)

Magistrado(s):

LAURA DORILEO CANDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Número do Processo: 

1000304-04.2017.8.11.0034 REQUERENTE: LUCAS DUARTE DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LUCAS DUARTE DE 

SOUZA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A., na qual pretende a 

parte autora: a declaração de inexistência de débito, a retirada do nome 

dos cadastros restritivos de crédito e a condenação da parte requerida 

em compensação por danos morais. Do julgamento antecipado 

Prefacialmente, é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória, de perícia 

ou de audiência de instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente 

a lide, nos termos do art. 355, inciso I do CPC/15. Da inversão do ônus da 

prova Tendo em vista o fato de o objeto da lide referir-se a relação de 

consumo, inverte-se o ônus da prova, nos termos do que prevê o Código 

de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII: Art. 6º, 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 Do prazo prescricional A respeito do 

prazo prescricional, por ser uma relação de consumo, aplica-se o previsto 

no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, qual seja: cinco anos. 

Ao verificar a data da inscrição no cadastro de maus pagadores (06 de 

outubro de 2016) e a data da distribuição da ação (16 de novembro de 

2017), conclui-se que o intervalo é menor que cinco anos, razão pela qual 

analiso o mérito a seguir. Da ausência de comprovante negativação 

original Quanto ao extrato de negativação, desnecessária a sua juntada, 

vez que a negativação em si trata-se de fato incontroverso nos seguintes 

autos, conforme se confirmará a seguir, na análise meritória. Mérito 

Sustenta a parte reclamante que teve seu nome negativado indevidamente 

pela reclamada em 06 de outubro de 2016, em razão de débito no valor de 

R$ 119,89 (cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) oriundo do 

contrato de n. 0285234541. 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. A requerida alega 

que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, e para 

embasar sua tese, juntou aos autos: contrato assinado pela parte autora e 

seus respectivos documentos pessoais (contestação – ID n. 11742785). 

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 requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I do CPC/15. Ademais, o juiz 

não está obrigado a decidir contra o seu convencimento. No caso, 

conquanto a parte requerente informe, em sua exordial, que não possui 
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débitos com a empresa requerida, não trouxe aos autos nenhum 

documento que comprove o pagamento de suas dívidas ou pedido formal 

do contrato, ônus do qual, como visto, não se desincumbiu. O requerido 

juntou documentos em que é possível verificar a solicitação de seus 

serviços pela parte requerente. A parte requerente não impugnou tais 

documentos especificadamente, tampouco trouxe qualquer comprovante 

de pagamento da dívida contraída com a parte requerida. Assim, diante 

das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida 

pela reclamada, permite-se um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da 

forma narrada na contestação. Presentes indícios substanciais de que o 

débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. No que se refere à ausência de 

notificação, como fato que ensejasse danos morais ou desconfigurasse a 

má-fé da parte autora em relação ao ajuizamento da presente demanda, 

tais alegações não merecem prosperar. Isso porque, nos termos da 

Súmula 404 do STJ, “É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta 

de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em 

bancos de dados e cadastros.” Diante disso, não merece acolhimento a 

legitimidade dos danos morais alegados em razão da simples ausência de 

notificação ao autor, principalmente porque a parte reclamada comprovou 

a legitimidade do débito que deu ensejo à inscrição nos bancos de 

restrição de crédito. Em relação à má-fé, ela pode ser facilmente 

identificada, ao passo que, em nenhum momento, a parte autora deixou 

clara a sua relação contratual com a parte ré. Além disso, não juntou 

protocolo que justificasse a tentativa de solução do litígio, ou 

comprovantes de pagamento, limitando-se a trazer uma petição carregada 

de ambiguidades, na expectativa de que a parte requerida não 

conseguisse demonstrar a relação contratual por via documental. 

Destarte, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância de 

má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade; por conseguinte, 

com escopo inibitório, entendo razoável que a parte reclamante seja 

sancionada com multa de 2% sobre o valor da causa, consoante autoriza 

o art. 81 do NCPC/2015. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

NCPC/15, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, 

bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 2% sobre o 

valor da causa, corrigida à época do pagamento. Deixo de condenar a 

promovida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem assim 

em honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a quem o submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Dom Aquino – MT, 28 de fevereiro de 2018. RAYSSA DUARTE MARQUES 

CABRAL Juíza Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. Nos termos do artigo 

40, da lei 9.099/95 HOMOLOGO a sentença proferida pela juíza leiga para 

que surtam todos os efeitos legais. Intimem-se as partes. Após, transitada 

em julgado, arquive-se. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-92.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES APARECIDO GONCALVES LEITE (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)

Magistrado(s):

LAURA DORILEO CANDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Número do Processo: 

1000324-92.2017.8.11.0034 REQUERENTE: JAMES APARECIDO 

GONÇALVES LEITE REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JAMES 

APARECIDO GONÇALVES LEITE em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL 

S.A., na qual pretende a parte autora: a declaração de inexistência de 

débito, a retirada do nome dos cadastros restritivos de crédito e a 

condenação da parte requerida em compensação por danos morais. Do 

julgamento antecipado Prefacialmente, é imperioso desenredar que in casu 

o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória, de perícia ou de audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, inciso I do CPC/15. 

Da inversão do ônus da prova Tendo em vista o fato de o objeto da lide 

referir-se a relação de consumo, inverte-se o ônus da prova, nos termos 

do que prevê o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso 

VIII: Art. 6º, 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 Do prazo prescricional A 

respeito do prazo prescricional, por ser uma relação de consumo, 

aplica-se o previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, qual 

seja: cinco anos. Ao verificar a data da inscrição no cadastro de maus 

pagadores (07 de março de 2016) e a data da distribuição da ação (01 de 

dezembro de 2017), conclui-se que o intervalo é menor que cinco anos, 

razão pela qual analiso o mérito a seguir. Da ausência do comprovante de 

endereço Em contestação, a parte reclamada alega que não houve a 

juntada de comprovante de endereço, contudo, nos documentos 

acostados à inicial, nota-se a juntada do referido de forma válida, em nome 

do pai do autor. Mérito Sustenta a parte reclamante que teve seu nome 

negativado indevidamente pela reclamada em 07 de março de 2016, em 

razão de débito no valor de R$ 130,85 (cento e trinta reais e oitenta e 

cinco centavos) oriundo do contrato de n. 2133679923. 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. A requerida alega que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, e para embasar sua tese, juntou aos autos: 

contrato assinado pela parte autora e seus respectivos documentos 

pessoais e faturas (contestação – ID n. 11742638). 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 requerente o ônus 

da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o 

art. 373, inciso I do CPC/15. Ademais, o juiz não está obrigado a decidir 

contra o seu convencimento. No caso, conquanto a parte requerente 

informe, em sua exordial, que não possui débitos com a empresa 

requerida, não trouxe aos autos nenhum documento que comprove o 

pagamento de suas dívidas ou pedido formal do contrato, ônus do qual, 

como visto, não se desincumbiu. O requerido juntou documentos em que é 

possível verificar a solicitação de seus serviços pela parte requerente. A 

parte requerente não impugnou tais documentos especificadamente, 

tampouco trouxe qualquer comprovante de pagamento da dívida contraída 

com a parte requerida. Assim, diante das circunstâncias em que os fatos 

ocorreram aliados à prova produzida pela reclamada, permite-se um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo 

que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na contestação. 

Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. No que se refere à ausência de notificação, como fato que 

ensejasse danos morais ou desconfigurasse a má-fé da parte autora em 

relação ao ajuizamento da presente demanda, tais alegações não 

merecem prosperar. Isso porque, nos termos da Súmula 404 do STJ, “É 

dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao 

consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e 

cadastros.” Diante disso, não merece acolhimento a legitimidade dos 

danos morais alegados em razão da simples ausência de notificação ao 

autor, principalmente porque a parte reclamada comprovou a legitimidade 

do débito que deu ensejo à inscrição nos bancos de restrição de crédito. 

Em relação à má-fé, ela pode ser facilmente identificada, ao passo que, em 

nenhum momento, a parte autora deixou clara a sua relação contratual 

com a parte ré. Além disso, não juntou protocolo que justificasse a 

tentativa de solução do litígio, ou comprovantes de pagamento, 

limitando-se a trazer uma petição carregada de ambiguidades, na 

expectativa de que a parte requerida não conseguisse demonstrar a 

relação contratual por via documental. Destarte, com lastro nas provas 
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produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da parte autora, eis que 

agiu com deslealdade; por conseguinte, com escopo inibitório, entendo 

razoável que a parte reclamante seja sancionada com multa de 2% sobre 

o valor da causa, consoante autoriza o art. 81 do NCPC/2015. Em relação 

ao pedido contraposto formulado pela parte reclamada no valor de R$ 

130,85 (cento e trinta reais e oitenta e cinco reais), defiro-o, uma vez que 

se encontra em conformidade com o valor discutido nos autos. Isto posto, 

nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC/15, DECIDO PELA 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a 

parte autora ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, 

corrigida à época do pagamento. Deixo de condenar a promovida ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Projeto de 

sentença sujeito à homologação da Douta Juíza de Direito, a quem o 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei n. 9.099/95. Dom Aquino – 

MT, 28 de fevereiro de 2018. RAYSSA DUARTE MARQUES CABRAL Juíza 

Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. Nos termos do artigo 40, da lei 

9.099/95 HOMOLOGO a sentença proferida pela juíza leiga para que 

surtam todos os efeitos legais. Intimem-se as partes. Após, transitada em 

julgado, arquive-se. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000330-02.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA (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)

Magistrado(s):

LAURA DORILEO CANDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Número do Processo: 

1000330-02.2017.8.11.0034 REQUERENTE: ANTONIO RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ANTONIO RODRIGUES 

DA SILVA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A., na qual pretende a 

parte autora: a declaração de inexistência de débito, a retirada do nome 

dos cadastros restritivos de crédito e a condenação da parte requerida 

em compensação por danos morais. Do julgamento antecipado 

Prefacialmente, é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória, de perícia 

ou de audiência de instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente 

a lide, nos termos do art. 355, inciso I do CPC/15. Da inversão do ônus da 

prova Tendo em vista o fato de o objeto da lide referir-se a relação de 

consumo, inverte-se o ônus da prova, nos termos do que prevê o Código 

de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII: Art. 6º, 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 Do prazo prescricional A respeito do 

prazo prescricional, por ser uma relação de consumo, aplica-se o previsto 

no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, qual seja: cinco anos. 

Ao verificar a data da inscrição no cadastro de maus pagadores (11 de 

junho de 2017) e a data da distribuição da ação (1º de dezembro de 

2017), conclui-se que o intervalo é menor que cinco anos, razão pela qual 

analiso o mérito a seguir. Mérito Sustenta a parte reclamante que teve seu 

nome negativado indevidamente pela reclamada em 10 de junho de 2017, 

em razão de débito no valor de R$ 290,07 (duzentos e noventa reais e 

sete centavos) oriundo do contrato de n. 0253061603. 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. A requerida alega que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, e para embasar sua tese, juntou aos autos: 

contrato assinado pela parte autora e seus respectivos documentos 

pessoais (contestação – ID n. 11643036). 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 requerente o ônus da 

prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 

373, inciso I do CPC/15. Ademais, o juiz não está obrigado a decidir contra 

o seu convencimento. No caso, conquanto a parte requerente informe, em 

sua exordial, que não possui débitos com a empresa requerida, não trouxe 

aos autos nenhum documento que comprove o pagamento de suas dívidas 

ou pedido formal do contrato, ônus do qual, como visto, não se 

desincumbiu. O requerido juntou documentos em que é possível verificar a 

solicitação de seus serviços pela parte requerente. A parte requerente 

não impugnou tais documentos especificadamente, tampouco trouxe 

qualquer comprovante de pagamento da dívida contraída com a parte 

requerida. Assim, diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram 

aliados à prova produzida pela reclamada, permite-se um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo 

que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na contestação. 

Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. No que se refere à ausência de notificação, como fato que 

ensejasse danos morais ou desconfigurasse a má-fé da parte autora em 

relação ao ajuizamento da presente demanda, tais alegações não 

merecem prosperar. Isso porque, nos termos da Súmula 404 do STJ, “É 

dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao 

consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e 

cadastros.” Diante disso, não merece acolhimento a legitimidade dos 

danos morais alegados em razão da simples ausência de notificação ao 

autor, principalmente porque a parte reclamada comprovou a legitimidade 

do débito que deu ensejo à inscrição nos bancos de restrição de crédito. 

Em relação à má-fé, ela pode ser facilmente identificada, ao passo que, em 

nenhum momento, a parte autora deixou clara a sua relação contratual 

com a parte ré. Além disso, não juntou protocolo que justificasse a 

tentativa de solução do litígio, ou comprovantes de pagamento, 

limitando-se a trazer uma petição carregada de ambiguidades, na 

expectativa de que a parte requerida não conseguisse demonstrar a 

relação contratual por via documental. Destarte, com lastro nas provas 

produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da parte autora, eis que 

agiu com deslealdade; por conseguinte, com escopo inibitório, entendo 

razoável que a parte reclamante seja sancionada com multa de 2% sobre 

o valor da causa, consoante autoriza o art. 81 do NCPC/2015. Em relação 

ao pedido contraposto formulado pela parte reclamada no valor de R$ 

290,07 (duzentos e noventa reais e sete centavos), defiro-o, uma vez que 

se encontra em conformidade com o valor discutido nos autos. Isto posto, 

nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC/15, DECIDO PELA 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a 

parte autora ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, 

corrigida à época do pagamento. Quanto ao pedido contraposto, DECIDO 

PELA SUA PROCEDÊNCIA, no sentido de condenar a parte reclamante ao 

pagamento do valor discutido nos autos: R$ 290,07 (duzentos e noventa 

reais e sete centavos), referente à restrição objeto da lide, corrigida 

monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento, acrescidos de juros de 

1% ao mês, contados da apresentação do pedido contraposto. Deixo de 

condenar a promovida ao pagamento de custas e despesas processuais, 

bem assim em honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da 

Lei n. 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação da Douta Juíza 

de Direito, a quem o submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Dom Aquino – MT, 28 de fevereiro de 2018. RAYSSA DUARTE 

MARQUES CABRAL Juíza Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. Nos termos 

do artigo 40, da lei 9.099/95 HOMOLOGO a sentença proferida pela juíza 

leiga para que surtam todos os efeitos legais. Intimem-se as partes. Após, 

transitada em julgado, arquive-se. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-26.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ERLI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILEO CANDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Número do Processo: 

1000309-26.2017.8.11.0034 REQUERENTE: ERLI DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ERLI DOS SANTOS em 

desfavor de BANCO BRADESCO S.A., na qual pretende a parte autora: a 

declaração de inexistência de débito, a retirada do nome dos cadastros 

restritivos de crédito e a condenação da parte requerida em compensação 

por danos morais. Do julgamento antecipado Prefacialmente, é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória, de perícia ou de audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, 

inciso I do CPC/15. Da inversão do ônus da prova Tendo em vista o fato de 

o objeto da lide referir-se a relação de consumo, inverte-se o ônus da 

prova, nos termos do que prevê o Código de Defesa do Consumidor, em 

seu artigo 6º, inciso VIII: Art. 6º, 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 Do prazo prescricional A respeito do prazo prescricional, por 

ser uma relação de consumo, aplica-se o previsto no artigo 27 do Código 

de Defesa do Consumidor, qual seja: cinco anos. Ao verificar a data da 

inscrição no cadastro de maus pagadores (29 de novembro de 2015) e a 

data da distribuição da ação (16 de novembro de 2015), conclui-se que o 

intervalo é menor que cinco anos, razão pela qual analiso o mérito a 

seguir. Do indeferimento da inicial face à ausência de documentos 

essenciais Apesar de mencionado em contestação, não se trata de caso 

de indeferimento da inicial por ausência de documentação essencial, isso 

porque, ao contrário do que alegou a reclamada, a parte autora juntou 

comprovante de endereço e comprovante de negativação creditícia. Mérito 

Sustenta a parte reclamante que teve seu nome negativado indevidamente 

pela reclamada em 29 de novembro de 2015, em razão de débito no valor 

de R$ 143,33 (cento e quarenta e três reais e trinta e três centavos) 

oriundo do contrato de n. 009965681000074AD. 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. A 

requerida alega que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos 

morais, e para embasar sua tese, juntou aos autos: contrato assinado pela 

parte autora e extratos (contestação – ID n. 11723139 e ID n. 11723173). 

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 requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I do CPC/15. Ademais, o juiz 

não está obrigado a decidir contra o seu convencimento. No caso, 

conquanto a parte requerente informe, em sua exordial, que não possui 

débitos com a empresa requerida, não trouxe aos autos nenhum 

documento que comprove o pagamento de suas dívidas ou pedido formal 

do contrato, ônus do qual, como visto, não se desincumbiu. O requerido 

juntou documentos em que é possível verificar a solicitação de seus 

serviços pela parte requerente. A parte requerente não impugnou tais 

documentos especificadamente, tampouco trouxe qualquer comprovante 

de pagamento da dívida contraída com a parte requerida. Assim, diante 

das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida 

pela reclamada, permite-se um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da 

forma narrada na contestação. Presentes indícios substanciais de que o 

débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. No que se refere à ausência de 

notificação, como fato que ensejasse danos morais ou desconfigurasse a 

má-fé da parte autora em relação ao ajuizamento da presente demanda, 

tais alegações não merecem prosperar. Isso porque, nos termos da 

Súmula 404 do STJ, “É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta 

de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em 

bancos de dados e cadastros.” Diante disso, não merece acolhimento a 

legitimidade dos danos morais alegados em razão da simples ausência de 

notificação ao autor, principalmente porque a parte reclamada comprovou 

a legitimidade do débito que deu ensejo à inscrição nos bancos de 

restrição de crédito. Em relação à má-fé, ela pode ser facilmente 

identificada, ao passo que, em nenhum momento, a parte autora deixou 

clara a sua relação contratual com a parte ré. Além disso, não juntou 

protocolo que justificasse a tentativa de solução do litígio, ou 

comprovantes de pagamento, limitando-se a trazer uma petição carregada 

de ambiguidades, na expectativa de que a parte requerida não 

conseguisse demonstrar a relação contratual por via documental. 

Destarte, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância de 

má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade; por conseguinte, 

com escopo inibitório, entendo razoável que a parte reclamante seja 

sancionada com multa de 2% sobre o valor da causa, consoante autoriza 

o art. 81 do NCPC/2015. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

NCPC/15, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, 

bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 2% sobre o 

valor da causa, corrigida à época do pagamento. Deixo de condenar a 

promovida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem assim 

em honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a quem o submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Dom Aquino – MT, 28 de fevereiro de 2018. RAYSSA DUARTE MARQUES 

CABRAL Juíza Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. Nos termos do artigo 

40, da lei 9.099/95 HOMOLOGO a sentença proferida pela juíza leiga para 

que surtam todos os efeitos legais. Intimem-se as partes. Após, transitada 

em julgado, arquive-se. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000326-62.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIO CIRUF DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILEO CANDIDO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO Processo Nº 100326-62-2017.811.0034 Vistos, etc. Dispenso o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por OTACÍLIO CIRUF DE 

SOUZA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Do julgamento 

antecipado Prefacialmente, é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou de audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, inc. I do CPC. Da inversão 

do ônus da prova Tendo em vista o fato de o objeto da lide referir-se a 

relação de consumo, inverte-se o ônus da prova, nos termos do que 

prevê o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII: Art. 

6º, 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 Do prazo prescricional A respeito do 

prazo prescricional, por ser uma relação de consumo, aplica-se o previsto 

no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, qual seja: cinco anos. 

Ao verificar a data da inscrição no cadastro de maus pagadores (10 de 

julho de 2017) e a data da distribuição da ação (1 de dezembro de 2017), 

conclui-se que o intervalo é menor que cinco anos, razão pela qual analiso 

o mérito a seguir. Mérito Sustenta a parte reclamante que teve seu nome 

negativado indevidamente pela reclamada em 10 de julho de 2017, 

referente a um débito no valor de R$ 147,88 (cento e quarenta e sete reais 

e oitenta e oito centavos), oriundo do contrato n. 027271592. 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 
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direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Apesar disso, em sede de contestação, a parte requerida 

não apresentou documento assinado pela parte requerente apto a provar 

a existência do débito que motivou a negativação, mesmo sendo ônus 

incumbido àquela. Infere-se, portanto, que houve falha no sistema interno 

da empresa reclamada. Cumpre à parte reclamada agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízos aos seus 

clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a 

responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizado a 

imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com cuidado a 

documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 

atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a requerida adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a concretização 

da lesão. A inserção do nome da parte requerente nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. A parte reclamante conta com 

mais de uma negativação. Todavia, a restrição cadastral mais antiga está 

sendo discutida nestes autos, razão pela qual não se aplica a Súmula nº 

385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 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. 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. Assim, como anotado, cada indenização deve ser 

fixada em valor módico. Entendo adequada, para a hipótese vertente, a 

fixação da indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais), visto que a 

reclamante não comprovou a ilegitimidade das outras restrições. Pelo 

exposto, decido pela procedência em parte da pretensão formulada na 

inicial, para: 1) declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, 

imputado pela parte reclamada; 2) condenar a parte requerida a pagar à 

parte reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois 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 autora 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. Projeto de sentença 

sujeito à homologação da Douta Juíza de Direito, a quem o submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Dom Aquino – MT, 28 de 

fevereiro de 2017. RAYSSA DUARTE MARQUES CABRAL Juíza Leiga 

HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. Nos termos do artigo 40, da lei 9.099/95 

HOMOLOGO a sentença proferida pela juíza leiga para que surtam todos 

os efeitos legais. Intimem-se as partes. Após, transitada em julgado, 

arquive-se. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-09.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DOS SANTOS (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)

Magistrado(s):

LAURA DORILEO CANDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Número do Processo: 

1000336-09.2017.8.11.0034 REQUERENTE: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOSÉ ROBERTO DOS 

SANTOS em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A., na qual pretende a 

parte autora: a declaração de inexistência de débito, a retirada do nome 

dos cadastros restritivos de crédito e a condenação da parte requerida 

em compensação por danos morais. Do julgamento antecipado 

Prefacialmente, é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou de audiência de instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente 

a lide, nos termos do art. 355, inc. I do CPC. Da inversão do ônus da prova 

Tendo em vista o fato de o objeto da lide referir-se a relação de consumo, 

inverte-se o ônus da prova, nos termos do que prevê o Código de Defesa 

do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII: Art. 6º, 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. Do prazo prescricional A respeito do prazo prescricional, 

por ser uma relação de consumo, aplica-se o previsto no artigo 27 do 

Código de Defesa do Consumidor, qual seja: cinco anos. Ao verificar a 

data da inscrição no cadastro de maus pagadores (11 de agosto de 2016) 

e a data da distribuição da ação (06 de dezembro de 2017), conclui-se 

que o intervalo é menor que cinco anos, razão pela qual analiso o mérito a 

seguir. Da ausência de comprovante de endereço Alega a parte 

reclamada que não houve juntada de comprovante de endereço em nome 

próprio, contudo, em análise aos documentos juntados na inicial, nota-se 

que o comprovante é sim em nome da parte reclamante. Portanto, 

preenchidos os requisitos da petição inicial Da ausência de comprovante 

original de negativação Pela narração dos fatos em contestação, infere-se 

que a negativação é fato incontroverso, razão pela qual desnecessária a 

juntada de outro comprovante de negativação. Mérito Sustenta a parte 

reclamante que teve seu nome negativado indevidamente pela reclamada 

em 10 de agosto de 2016, em razão de suposto débito no valor de R$ 

121,74 (cento e vinte e um reais e setenta e quatro centavos), oriundo do 

contrato de n. 0244693075. 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. Em sede de 

contestação (ID n. 11743582), a parte requerida não apresentou 

documento assinado pela parte requerente apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação, mesmo sendo ônus incumbido àquela. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte requerente para a referida contratação. Cumpre à parte requerida 

agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar 

prejuízos aos seus clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro 

só exclui a responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar 

caracterizado a imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de 

falsários é fato previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para 

não causar prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com 

cuidado a documentação apresentada para a contratação, agiu com 

imprudência, surgindo, por consequência, o dever de indenizar. 

Hodiernamente a atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a 

requerida adotado mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu 

para a concretização da lesão. A inserção do nome da parte requerente 

nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. Desse modo, 
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comporta acolhimento o pedido de declaração de inexistência do débito. A 

empresa requerida agiu com imprudência ao incluir o nome da cliente nos 

bancos de dados das entidades de proteção ao crédito, por um débito 

inexistente. Conquanto a requerida não tenha agido com dolo, este fato 

demonstra sua conduta ofensiva, tal como se verifica “in casu”, a 

configurar o dano moral. A jurisprudência é assente no sentido de que a 

inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor nos bancos de 

dados das entidades restritivas de crédito gera, por si, dano moral, 

independendo, portanto, de produção de prova do prejuízo suportado. 

Sobre o tema, colaciono, a título exemplificativo, o seguinte julgado: CIVIL E 

PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DÍVIDA PAGA. 

INSCRIÇÃO NO SPC. MANUTENÇÃO. PROVA DO PREJUÍZO. 

DESNECESSIDADE. CC, ART. 159. I. A indevida inscrição ou manutenção 

no SPC gera direito à indenização por dano moral, independentemente da 

prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelo autor, que se 

permite, na hipótese, presumir, gerando direito a ressarcimento que deve, 

de outro lado, ser fixado sem excessos, evitando-se enriquecimento sem 

causa da parte atingida pelo ato ilícito. II. Recurso especial conhecido em 

parte e parcialmente provido. (Recurso Especial nº 442642/PB 

(2002/0076352-0), 4ª Turma do STJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior. j. 

17.10.2002, DJU 10.03.2003, p. 234). Para a fixação do valor da 

indenização por danos morais, a jurisprudência define alguns critérios a 

serem observados pelo julgador, entre eles: grau de culpa; gravidade do 

dano; condições econômico-sociais do ofensor e do ofendido. No caso 

dos autos, a falta da requerida não pode ser classificada como grave. A 

requerida é uma empresa de grande porte. Não existe comprovação da 

possibilidade econômica da parte autora. Feitas as ponderações supra, 

entendo adequada, para o caso, a fixação da indenização em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais). Pelo exposto, decido pela procedência dos pedidos, 

para: 1) declarar a inexistência do débito mencionado na inicial; 2) 

condenar a requerida a pagar ao requerente o valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, contados da citação, e; 3) determinar que a 

requerida promova, no prazo de 48 horas, a exclusão do nome da 

reclamante dos cadastros restritivos de crédito. Caso não seja cumprido o 

disposto no item “3”, expeçam-se os ofícios pertinentes. Projeto de 

sentença sujeito à homologação da Douta Juíza de Direito, a quem o 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Dom Aquino - MT, 

28 de fevereiro de 2018. RAYSSA DUARTE MARQUES CABRAL Juíza 

Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. Nos termos do artigo 40, da lei 

9.099/95 HOMOLOGO a sentença proferida pela juíza leiga para que 

surtam todos os efeitos legais. Intimem-se as partes. Após, transitada em 

julgado, arquive-se. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-49.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DUARTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILEO CANDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo nº 

1000301-49.2017.8.11.0034 Vistos, etc. Dispenso o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE 

NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por LUCAS DUARTE DE SOUZA em 

desfavor de BANCO BRADESCO S.A. Do julgamento antecipado 

Prefacialmente, é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou de audiência de instrução, razão pela qual indefiro o pedido feito em 

contestação (ID n 11623564) e delibero por julgar antecipadamente a lide, 

nos termos do art. 355, inc. I do CPC. Da inversão do ônus da prova Tendo 

em vista o fato de o objeto da lide referir-se a relação de consumo, 

inverte-se o ônus da prova, nos termos do que prevê o Código de Defesa 

do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII: Art. 6º, 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 Do prazo prescricional A respeito do prazo prescricional, 

por ser uma relação de consumo, aplica-se o previsto no artigo 27 do 

Código de Defesa do Consumidor, qual seja: cinco anos. Ao verificar a 

data da inscrição no cadastro de maus pagadores (13 de novembro de 

2016) e a data da distribuição da ação (16 de novembro de 2017), 

conclui-se que o intervalo é menor que cinco anos, razão pela qual analiso 

o mérito a seguir. Mérito Sustenta a parte reclamante que teve seu nome 

negativado indevidamente pela reclamada em 13 de novembro de 2016, 

referente a um débito no valor de R$ 298,51 (duzentos e noventa e oito 

reais e cinquenta e um centavos), oriundo do contrato n. 

059813311000094EC. 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. Apesar disso, em sede de 

contestação, a parte requerida não apresentou documento assinado pela 

parte requerente apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, mesmo sendo ônus incumbido àquela. Infere-se, portanto, 

que houve falha no sistema interno da empresa reclamada. Cumpre à 

parte reclamada agir com a diligência necessária a impedir fraudes que 

possam acarretar prejuízos aos seus clientes e a terceiros. Por outro lado, 

o fato de terceiro só exclui a responsabilidade civil do causador direto do 

dano, se ficar caracterizado a imprevisibilidade do evento danoso. A 

atuação de falsários é fato previsível, incumbindo à requerida agir com 

diligência para não causar prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida 

examinado com cuidado a documentação apresentada para a contratação, 

agiu com imprudência, surgindo, por consequência, o dever de indenizar. 

Hodiernamente a atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a 

requerida adotado mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu 

para a concretização da lesão. A inserção do nome da parte requerente 

nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. A parte 

reclamante conta com mais de uma negativação. Todavia, a restrição 

cadastral mais antiga está sendo discutida nestes autos, razão pela qual 

não se aplica a Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 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. 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. Assim, 

como anotado, cada indenização deve ser fixada em valor módico. 

Entendo adequada, para a hipótese vertente, a fixação da indenização em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), visto que a reclamante não comprovou a 

ilegitimidade da outra restrição. Pelo exposto, decido pela procedência em 

parte da pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar a inexistência do 
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débito mencionado na inicial, imputado pela parte reclamada; 2) condenar a 

parte requerida a pagar à parte reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois 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 autora 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. Projeto de sentença sujeito à homologação da Douta Juíza 

de Direito, a quem o submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. Dom Aquino – MT, 28 de fevereiro de 2017. RAYSSA DUARTE 

MARQUES CABRAL Juíza Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. Nos termos 

do artigo 40, da lei 9.099/95 HOMOLOGO a sentença proferida pela juíza 

leiga para que surtam todos os efeitos legais. Intimem-se as partes. Após, 

transitada em julgado, arquive-se. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-78.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA PAIVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILEO CANDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Número do Processo: 

1000312-78.2017.8.11.0034 REQUERENTE: ANA PAULA PAIVA BARROS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ANA PAULA PAIVA 

BARROS em desfavor de BANCO DO BRADESCO S.A., na qual pretende a 

parte autora: a declaração de inexistência de débito, a retirada do nome 

dos cadastros restritivos de crédito e a condenação da parte requerida 

em compensação por danos morais. Do julgamento antecipado 

Prefacialmente, é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou de audiência de instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente 

a lide, nos termos do art. 355, inc. I do CPC. Da inversão do ônus da prova 

Tendo em vista o fato de o objeto da lide referir-se a relação de consumo, 

inverte-se o ônus da prova, nos termos do que prevê o Código de Defesa 

do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII: Art. 6º, 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. Do prazo prescricional A respeito do prazo prescricional, 

por ser uma relação de consumo, aplica-se o previsto no artigo 27 do 

Código de Defesa do Consumidor, qual seja: cinco anos. Ao verificar a 

data das inscrições no cadastro de maus pagadores (17 de março de 

2014) e a data da distribuição da ação (16 de novembro de 2017), 

conclui-se que o intervalo é menor que cinco anos, razão pela qual analiso 

o mérito a seguir. Da preliminar de falta de interesse de agir 

Preliminarmente, a parte requerida alega a ausência de uma das condições 

da ação: o interesse de agir. Ocorre que, nos casos idênticos aos desta 

demanda, o entendimento é o de que a simples comprovação do potencial 

ato ilícito ensejador do dano e a necessidade de solucionar o litígio já 

fazem surgir o interesse de agir, sendo dispensável, portanto, a 

comprovação da parte autora de ter tentado solucionar o problema antes 

de ajuizar a demanda, senão vejamos: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. 

APELAÇÃO. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. 

REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO VALOR. 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA 1 - Quanto ao 

interesse de agir, se o autor entende pela lesão de algum direito seu, tem a 

seu dispor a Jurisdição, bastando que o provimento vindicado revele-se 

necessário e útil, intentado pela via adequada. O interesse evidencia-se 

especialmente quando o provimento jurisdicional pretendido será capaz de 

proporcionar uma melhora na situação fática do requerente se vencedor 

da demanda. [...] (TJ-DF - APC: 20140110148295 DF 

0003525-30.2014.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, Data de 

Julgamento: 26/11/2014, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE: 16/12/2014, Pág.: 125) Sendo assim, em conformidade com o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e demais tribunais 

do país, rejeito a preliminar alegada pela reclamada. Mérito Sustenta a 

parte reclamante que teve seu nome negativado indevidamente pela 

reclamada por duas vezes em 17 de março de 2014, em razão dos 

supostos débitos no valor de R$ 69,91 (sessenta e nove reais e noventa e 

um centavos) e R$ 30,28 (trinta reais e vinte e oito centavos), oriundos 

dos contratos de n. EC053454337157 e n. FI05345437157, 

respectivamente. 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. Em sede de contestação (ID n. 

11747701), a parte requerida não apresentou documento assinado pela 

parte requerente apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, mesmo sendo ônus incumbido àquela. Infere-se, portanto, 

que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte requerente 

para a referida contratação. Cumpre à parte requerida agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízos 

aos seus clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui 

a responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizado 

a imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com cuidado a 

documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 

atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a requerida adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a concretização 

da lesão. A inserção do nome da parte requerente nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Desse modo, comporta 

acolhimento o pedido de declaração de inexistência do débito. A empresa 

requerida agiu com imprudência ao incluir o nome da cliente nos bancos de 

dados das entidades de proteção ao crédito, por um débito inexistente. 

Conquanto a requerida não tenha agido com dolo, este fato demonstra sua 

conduta ofensiva, tal como se verifica “in casu”, a configurar o dano 

moral. A jurisprudência é assente no sentido de que a inclusão ou 

manutenção indevida do nome do consumidor nos bancos de dados das 

entidades restritivas de crédito gera, por si, dano moral, independendo, 

portanto, de produção de prova do prejuízo suportado. Sobre o tema, 

colaciono, a título exemplificativo, o seguinte julgado: CIVIL E 

PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DÍVIDA PAGA. 

INSCRIÇÃO NO SPC. MANUTENÇÃO. PROVA DO PREJUÍZO. 

DESNECESSIDADE. CC, ART. 159. I. A indevida inscrição ou manutenção 

no SPC gera direito à indenização por dano moral, independentemente da 

prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelo autor, que se 

permite, na hipótese, presumir, gerando direito a ressarcimento que deve, 

de outro lado, ser fixado sem excessos, evitando-se enriquecimento sem 

causa da parte atingida pelo ato ilícito. II. Recurso especial conhecido em 

parte e parcialmente provido. (Recurso Especial nº 442642/PB 

(2002/0076352-0), 4ª Turma do STJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior. j. 

17.10.2002, DJU 10.03.2003, p. 234). Para a fixação do valor da 

indenização por danos morais, a jurisprudência define alguns critérios a 

serem observados pelo julgador, entre eles: grau de culpa; gravidade do 

dano; condições econômico-sociais do ofensor e do ofendido. No caso 

dos autos, a falta da requerida não pode ser classificada como grave. A 

requerida é uma empresa de grande porte. Não existe comprovação da 

possibilidade econômica da parte autora. Feitas as ponderações supra, 

entendo adequada, para o caso, a fixação da indenização em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais). Pelo exposto, decido pela procedência dos pedidos, 

para: 1) declarar a inexistência do débito mencionado na inicial; 2) 

condenar a requerida a pagar ao requerente o valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, contados da citação, e; 3) determinar que a 

requerida promova, no prazo de 48 horas, a exclusão do nome da 

reclamante dos cadastros restritivos de crédito. Caso não seja cumprido o 

disposto no item “3”, expeçam-se os ofícios pertinentes. Projeto de 
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sentença sujeito à homologação da Douta Juíza de Direito, a quem o 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Dom Aquino – MT, 

28 de fevereiro de 2018. RAYSSA DUARTE MARQUES CABRAL Juíza 

Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. Nos termos do artigo 40, da lei 

9.099/95 HOMOLOGO a sentença proferida pela juíza leiga para que 

surtam todos os efeitos legais. Intimem-se as partes. Após, transitada em 

julgado, arquive-se. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49737 Nr: 1895-12.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MFSS, JMSSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MKdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE BORGES CORDEIRO 

- OAB:20206/O, Eliemerson Douglas Langner - OAB:78.923/PR

 Vistos etc.

Inicialmente, às anotações necessárias em relação ao patrono do réu (ref. 

42).

Considerando a manifestação do requerido nos autos (ref. 42), 

designe-se nova data para realização de audiência de conciliação, 

devendo o requerido ser intimado através de seu advogado, salientando 

que o prazo para contestar fluirá a partir da audiência de conciliação, 

caso não haja acordo entre as partes.

Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao parquet.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31828 Nr: 408-46.2013.811.0036

 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: Manoel Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Silva de Lima Suzana - 

OAB:11.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Verificando nos autos as fls. 121/122, constatei um equivoco da 

secretaria na confecção da RPV do processo cód. 30225, em favor de 

ELZA DOS SANTOS CHAVES, cuja numeração única constou deste 

processo cód. 31828, o que resultou na juntada do oficio COREJ as fls. 

121/122, embora estes deveriam estar juntados no processo nº 30225. 

Embora houvesse a intimação do advogado afim de indicar conta do Sr. 

MANOEL RIBEIRO DOS SANTOS e da advogada, os creéditos NÃO existe 

para estes autos. Constata-se que a RPV e a sucumbência já foram pagas 

neste processo as fls. 113/114. em fevereiro de 2017. Nesta data houve a 

correção do equivoco, fazendo as devidas vinculações nos autos 

corretos sob nº 30225

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47134 Nr: 637-64.2017.811.0036

 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: Juracy Pires de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Baldan Neto - 

OAB:13088-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓDIGO N° 47134

Vistos etc.

Preenchidos os requisitos legais, condições da ação e pressupostos 

processuais, recebo a inicial.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Considerando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação e mediação entre as partes, por 

tratar-se de recurso público o qual não admite a autocomposição 

(art.334§4º, II do Novo CPC).

 Desta feita, cite-se o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 

para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, nos termos 

do art. 335, do Novo Código de Processo Civil.

Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC, art. 344).

Decorrido o prazo certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte 

autora para réplica, no prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, CERTIFICA-SE a serventia e devolva os autos conclusos para 

deliberações.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 27 de fevereiro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42762 Nr: 996-48.2016.811.0036

 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): Município de Tesouro - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - 

Promotora de Justiça - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kellen Marcia Nunis de 

Castro Segatto - OAB:14267/MT

 Autos n° 996-48.2016.811.0036 (42762)

Ação Civil Pública

Despacho.

Vistos etc.

INTIMEM-SE as partes a fim de que especifiquem e justifiquem as provas 

que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, ou 

manifestem-se pelo interesse do julgamento antecipado da lide.

Intimem-se. Cumpra-se

Às 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.: 45874 Nr: 2596-07.2016.811.0036

 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): Ilton Ferreira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-B, Juscelino Barreto Monteiro - OAB:3764/MT, Rubson 

Pereira Guimarães - OAB:18.839-MT

 Decido.Isso posto, nos termos do art. 17, §9º, da Lei nº 8.429/92, 

RECEBO A INICIAL para determinar CITAÇÃO do requerido para que, 

querendo, ofereça contestação de mérito e as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.Posteriormente, ABRA-SE vista dos 

autos ao Ministério Público, para apresentar impugnação às questões de 

mérito apresentadas pelo requerido.Por fim, CERTIFICA-SE a serventia e 

voltem os autos conclusos para deliberações.Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 26/02/2018.Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli
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 Cod. Proc.: 36511 Nr: 450-27.2015.811.0036

 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: Fabiano Martins de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ciretran de Guiratinga - DETRAN-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejalma Ferreira dos Santos - 

OAB:12062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONCEDO A ORDEM DE SEGURANÇA, bem como a 

declaração de nulidade da cobrança das multas de trânsito indicadas às 

fls. 14/15, pedidos esse requeridos por FABIANO MARTINS DE MORAES 

no presente Mandado de Segurança impetrado. Por conseguinte, extingo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil, para isso:1) TORNO definitivo os 

dispositivos proferidos na decisão que concedeu os pedidos liminares.2) 

DECLARO a insubsistência das multas elencadas às fls. 14/15, por 

consequência, DETERMINO que a Autoridade Coatora DIRETOR DA 

CIRETRAN DE GUIRATINGA - (DETRAN/MT) providencie o arquivamento 

delas em definitivo, bem como exclua os pontos eventualmente lançados 

sobre a CNH – Carteira Nacional de Habilitação do impetrante.3) 

DETERMINO, ainda, que Autoridade Coatora em comento providencie 

incontinenti a emissão do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento 

de Veículo), sem a exigência de prévio pagamento das multas indicadas 

nos documentos de fls. 14/15, do veículo do impetrante “marca/modelo - 

Honda/CG 150/Titan KS, combustível gasolina, Cor Vermelha, placa 

JZZ-5799, chassi 9C2KC08105R002782, renavam 836234459”.4) FIXO o 

limite para pagamento de estadia de pátio, do mencionado veículo de 

propriedade do impetrante, o valor correspondente de no máximo até 30 

dias, conforme regulamentado pela legislação, em especial, no art.262 do 

CTB.5) Não obstante a Constituição Federal preveja a gratuidade apenas 

das ações de habeas corpus e habeas data de modo expresso (art. 5º, 

LXXVII), a Constituição do Estado de Mato Grosso acrescenta a figura do 

mandado de segurança, nos seguintes termos: “Art. 10. XXII – a 

gratuidade das ações de habeas-corpus, habeas-data, mandado de 

segurança e ação popular, além dos atos necessários ao exercício da 

cidadania, na forma da lei”. Assim, DEIXO de condenar o impetrado ao 

pagamento das custas e despesas processuais.6) Conquanto entenda 

este magistrado o cabimento de

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38820 Nr: 1368-31.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonir Tedesco, Fernando Henrique Ribas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217/O

 Processo n.º 1368-31.2015.811.0036

Código: 38820

Ação Penal

 Despacho.

Vistos etc.

A Resposta Acusação foi devidamente recebida.

Desta forma, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

26/04/2018, às 14h30min (MT), para proceder à oitiva das testemunhas 

arroladas pelas partes, e após, o interrogatório do réu;

I-INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes;

II- As testemunhas deverão ser advertidas de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-ão á conduta coercitiva, 

com auxilio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no art.458 do CPP, bem como estará sujeito a processo 

penal por crime de desobediência e ao pagamento de custas das 

diligências (art. 218 e 219, do Código de Processo Penal).

III- INTIMEM-SE os acusados, LEONIR TEDESCO e FERNANDO HENRIQUE 

RIBAS, para que compareça à audiência ora designada;

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa dos acusados.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 16 de Fevereiro de 2018.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 12183 Nr: 458-07.2010.811.0027

 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: TAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivaldo Candido Feitosa - 

OAB:12819/MS, Helder Luiz de Campos Soares - OAB:5661/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616, SIDRIANA GIACOMOLLI VELASCO - OAB:6216

 SENTENÇA.

Vistos etc.

Inicialmente, verifica-se às fls. 244/245, que a exequente informa que o 

Município executado quitou o débito, pugnando assim pela extinção da 

presente execução em face deste.

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do NCPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil c/c 925 ambos 

do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado da sentença, arquive-se, com as anotações e 

baixas de estilo.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 47747 Nr: 278-44.2017.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amauri Paula de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welson Gaíva Marino - 

OAB:14.033/MT

 Vistos etc.

Considerando que a Promotora de Justiça atuante nesta Comarca foi 

convocada para participar do “Quinto curso sobre o Tribunal do Júri”, a 

ser realizado na sede da Procuradoria Geral de Justiça em Cuiabá/MT, 

entre os dias 05 a 07 do mês de outubro de 2017, conforme ofício juntado 

aos autos, bem como estará em gozo de férias até 06 de novembro deste 

ano, sendo que até o dia 17/11/17 existe uma pauta de juris a ser 

cumprida, resolvo redesignar a audiência para o dia 03 de abril de 2018, 

às 16h15min.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 52195 Nr: 2769-24.2017.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gedson Feitosa Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Vistos etc.

 Considerando que este Magistrado está com férias agendadas para gozo 

no mês de abril de 2018, resolvo redesignar para o dia 09 de maio de 

2018, às 16h30min, a audiência, mantendo inalteradas as determinações 

anteriores.

Intime(m)-se.

Cumpra-se com eficiência o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 52421 Nr: 2919-05.2017.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kelvin Magno Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Vistos etc.

 Considerando que este Magistrado está com férias agendadas para gozo 

no mês de abril de 2018, resolvo redesignar para o dia 09 de maio de 

2018, às 13h15min, a audiência, mantendo inalteradas as determinações 

anteriores.

Intime(m)-se.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Comarca de Jauru

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-36.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREIA NETO (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):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000006-36.2018.8.11.0047 REQUERENTE: ANTONIO CORREIA NETO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral e 

Pedido de Tutela de Urgência proposta por ANTÔNIO CORREA NETO em 

face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, ambos qualificados nos autos. Em 

síntese, a reclamante aduz que no mês de outubro do corrente ano, ao 

tentar obter crédito no comércio local, foi surpreendido com a existência 

de registro negativo, junto à empresa reclamada, no valor de R$ 181,86 

(cento e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos), referente ao 

contrato n.º 0285186722. Alega que desconhece o valor cobrado e que a 

restrição lançada é totalmente indevida, bem como que nunca recebeu 

qualquer tipo de cobrança a respeito do suposto crédito, tão pouco foi 

notificado previamente quanto a inclusão de seu nome no cadastro 

restritivo ao crédito. Ao final requer o deferimento dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, a concessão liminar da tutela de urgência 

para o fim de que seja imediatamente retirado seu nome dos registros dos 

órgãos de proteção ao crédito, ainda, a citação da empresa reclamada, a 

inversão do ônus da prova, a procedência da ação para declaração de 

inexistência do débito e condenação da parte reclamada ao pagamento de 

indenização a título de dano moral. Vieram os autos conclusos para 

deliberação. É o relatório. Fundamento e decido. Do Recebimento da Inicial 

Preenchidos aparentemente os requisitos, pois do pedido constaram, de 

forma simples e em linguagem acessível o nome, a qualificação, o 

endereço das partes, os fatos, os fundamentos, o objeto e seu valor, 

RECEBO a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95. Da Aplicação do CDC A situação delineada nos autos configura 

relação tipicamente de consumo, na qual temos de um lado um consumidor 

e de outro o fornecedor, uma vez que presentes os requisitos subjetivos - 

consumidor e fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 - e objetivos - 

produto e serviço – §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei. Ante a aplicabilidade 

do CDC, deve ser INVERTIDO O ÔNUS da prova, já que a hipossuficiência 

técnica e financeira da parte autora é presumida. É válido salientar que a 

inversão do ônus da prova é matéria de instrução, que em nada prejudica 

o direito do consumidor e, ainda, garante o devido processo legal, a ampla 

defesa, o contraditório e a isonomia, que deve valer tanto para a parte 

hipossuficiente quanto para o fornecedor, motivo pelo qual pode ser 

aplicada em qualquer fase do processo. Da Tutela de Urgência 

Inicialmente, acrescenta-se que é perfeitamente compatível a tutela 

provisória de urgência (cautelar ou antecipatória) nas ações que tramitam 

pelos Juizados Especiais Cíveis (Enunciado 26 do FONAJE), desde que 

presentes, naturalmente, os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Após 

detida análise da inicial e de seus documentos, conclui-se pela falta de 

verossimilhança das alegações da parte autora, uma vez que, em consulta 

realizada por este juízo (id. n.º 11894903) não se constatou a existência 

de restrição em nome da parte autora, originada de lançamento efetuado 

pela empresa reclamada. Diante do exposto, ausente um dos requisitos do 

art. 300, do CPC, INDEFIRO o pedido liminar de retirada do nome do 

reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, ante a inexistência de 

registros em seu desfavor. Fixadas essas considerações, DETERMINO 

que: 1- DESIGNE-SE audiência de conciliação, de acordo com a pauta do 

Juizado Especial; 2- CITE-SE e INTIME-SE a parte ré, devendo constar a 

advertência de que, não comparecendo à audiência designada, 

considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, e será proferido 

julgamento de plano (artigo 18, § 1º, da Lei 9.099/95); 3- Caso não haja 

acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob pena 

julgamento no estado – Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal 

Única deste Estado de Mato Grosso e Enunciado n.º 5 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso. 4- O prazo 

para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os documentos nela 

acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação(ões) da(s) defesa(s) – Enunciado n. 12 da Súmula da 

Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. 5- INTIME-SE a parte 

autora para comparecer ao ato designado, sendo advertida de que o não 

comparecimento acarretará o arquivamento da presente ação, nos termos 

da Lei 9.099/95; 6 - Deverão as partes manifestar a pretensão de produzir 

provas orais em audiência de instrução, devidamente justificada, inclusive, 

arrolando desde já testemunhas. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Jauru/MT, 28 de fevereiro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de 

Direito

Comarca de Juscimeira

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-05.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAEL SANTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES 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: 16:20 , 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: 1000004-63.2018.8.11.0048

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) 
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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: 16:40 , 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: 1000005-48.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAEL SANTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES 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: 17:00 , 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: 1000013-25.2018.8.11.0048

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: 17:20 , 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: 1000014-10.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAEL SANTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES 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: 17:40 , 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: 1000009-85.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA GOMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (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: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - MT0012853A (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 27/03/2018 Hora: 

18:00 , 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: 1000026-24.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - MT0012853A (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 27/03/2018 Hora: 

18:20 , 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: 1000106-22.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO OAB - MT22657/O (ADVOGADO)

MAURO BOSCO CABRAL OAB - MT0008878A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Uma vez que fora interposto o incidente de Impugnação ao 

Cumprimento da Sentença com Pedido de Efeito Suspensivo, determino a 

suspensão da presente execução, até a decisão final do referido 

incidente. 2. Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre o 

referido incidente, no prazo de 10 (dez) dias. 3. A seguir, voltem 

conclusos para decisão. 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-37.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FIDELIS PEREIRA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

CICERO RIBEIRO (REQUERIDO)

TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Allan Vitor Sousa da Mata OAB - MT0015698A-O (ADVOGADO)

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Diante da certidão acostada, demonstrando o transito em 

julgado da decisão no Recurso Inominado, o processo deve prosseguir 

nos termos do acórdão. 2. Intimem-se as partes para que procedam 

quanto a o cumprimento da sentença, sob pena de arquivamento do feito. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-23.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

KATTY DAISY DE ARAUJO E LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado por KATTY DAISY 

DE ARAUJO E LIMA, qualificado nos autos, em face de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, também identificada, alegando 

que é usuário dos serviços de eletricidade da Unidade Consumidora nº 

6/903728-4, e que foi surpreendido com a fatura de consumo de energia, 

referente ao mês de setembro de 2017 com o valor de R$ 3.435,56 (três 

mil quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), 

valores muito superiores aos normalmente pagos, como não houve o 

pagamento integral do valor da fatura, houve a inscrição do nome do autor 

nos órgãos de proteção ao crédito, bem como há a ameaça da interrupção 

do fornecimento da energia elétrica ao consumidor. Assim, pede a liminar 

para determinar a exclusão do seu nome no SPC/SERASA, bem com a 

garantia do fornecimento de energia elétrica, sob pena de cominação de 

multa diária. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A concessão 

de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados Especiais 

deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do artigo 6.º da 

Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro Nacional. No 

presente caso, constata-se que o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela merece amparo, pois os requisitos legais ínsitos no Código de 

Processo Civil foram demonstrados de forma satisfatória e suficiente para 

a concessão do pedido formulado. Assim, estão presentes os requisitos 

necessários para a antecipação da tutela pretendida. De efeito, a prova 

inequívoca, que conduz à verossimilhança da alegação, se extrai dos 

documentos juntados. Outrossim, o fundado receio de dano de difícil 

reparação é evidente, pois o bloqueio dos telefones acarreta-lhe 

excessivo gravame e prejuízo. Deste modo, o perigo da demora, entendido 

como o mesmo requisito para a concessão de qualquer medida cautelar, 

está demonstrado nos autos, pois a parte autora visa à possibilidade de 

utilizar a energia elétrica, o que na vida moderna é de suma importância 

para qualquer cidadão, por se tratar de utilidade básica. Em matéria de 

defesa do consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, 

inclusive com previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em 

conta o juízo sumário de cognição a ser realizado neste momento 

processual, tenho que a concessão da presente medida, como forma de 

dar guarida ao consumidor hipossuficiente é medida que se impõe. 3. 

ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

formulado pela parte, para determinar que a parte requerida se abstenha 

de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora 

da parte autora Nº 6/903728-4, pela cobrança discutida nesta ação, bem 

como, providencie a exclusão do nome da parte autora do registro de 

bancos de dados do SERASA/SPC, com relação aos valores discutidos 

neste processo, no prazo de 48 h, tudo, sob pena de multa de R$ 500,00 

(quinhentos reais) por dia de atraso, em benefício do autor, até o limite de 

40 (quarenta) salários mínimos. 4. Sem prejuízo do imediato cumprimento 

da providência supra, designe-se sessão de conciliação. 5. Cite-se a 

parte ré, constando do chamamento judicial as advertências legais da 

revelia. 6. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres 

da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-23.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

KATTY DAISY DE ARAUJO E LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

MT0213630A (intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA 

Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II 

Data: 04/04/2018 Hora: 13:00 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-14.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

RONY JOSE LESEUX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 
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princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

RONY JOSE LESEUX, em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, por 

entender não ter havido danos materiais ou morais a serem indenizados, 

conforme fundamentação supra. 3.2. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.4. 

P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-95.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE DA SILVA ANDRIGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração propostos por JOSILENE 

DA SILVA ANDRIGO, já qualificados, em face da sentença proferida, 

aduzindo, em síntese, que a referida decisão possui omissão, por não ter 

apreciado pedidos da parte autora, pretendendo assim a sua correção. É 

o breve relatório. Decido. Conheço dos embargos, porquanto tempestivos 

e presentes os demais pressupostos processuais. No mérito, tenho que 

merecem acolhimento. É que, nos moldes do art. 1.022 do Novo Código de 

Processo Civil, os embargos de declaração consubstanciam instrumento 

processual destinado a expungir do julgamento obscuridade ou 

contradições, ou ainda para suprir omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha ao julgador. No caso, bem se nota que na 

decisão embargada houve a omissão alegada, uma vez que não apreciou 

pedidos da parte autora. Assim sendo, mister se faz reconhecer e suprir a 

falta dessa decisão, neste aspecto. ANTE O EXPOSTO, acolho os 

embargos para declarar que a referida sentença, passará a ter a seguinte 

redação: “Vistos etc., Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho declaratório e condenatório, onde a parte 

reclamante pretende que seja declarada a inexistência do débito cobrado, 

bem como ser indenizada por danos morais por ter recebido cobrança de 

valores anormais em sua fatura de energia elétrica, sob alegação de 

haver irregularidade no medidor da referida unidade consumidora. A parte 

reclamante ajuizou a presente ação, com pedido liminar, com o fito de ter o 

seu nome excluído dos órgãos de proteção ao crédito, o que foi garantido 

por decisão liminar, a qual torno definitiva, no sentido de que a reclamada 

abstenha-se de incluir a reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, 

tão somente quanto ao débito objeto do presente litígio, sob pena de multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Atendendo aos termos do artigo 

355, inciso II, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por reconhecer os efeitos da revelia, uma vez que a reclamada 

deixou de comparecer a audiência de conciliação, conforme Termo da 

Audiência de Conciliação, assim incidindo na revelia, conforme art. 20 da 

Lei da Lei 9.099/95, in verbis: “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.” Considerando que a reclamada 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., não 

compareceu à audiência de conciliação, com relação a ela decreto a 

revelia e aplico ao presente o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, II, do Código de Processo Civil, visto que a revelia faz presumir 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, na forma 

da lei, acarretando as conseqüências jurídicas apontadas na inicial. 

Contudo, a revelia não conduz necessariamente à procedência do pedido, 

apesar do disposto nos artigos acima mencionados, vez que tal 

presunção é relativa, estando acima dela o livre convencimento do juiz a 

quem cabe examinar a prova dos autos. Antes de adentrar no mérito, 

analiso a preliminar levantada pela requerida, da incompetência do Juizado 

Especial para presente causa, alegando a necessidade de realização de 

perícia técnica. Da analise dos documentos juntados, entendo que a 

referida preliminar não merece prosperar, uma vez que não há a 

necessidade da realização de prova pericial, sendo que as provas 

documentais já estão nos autos, assim, afasto apresente preliminar. Da 

análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante JOSILENE DA SILVA 

ANDRIGO, alega que é titular da Unidade Consumidora 6/2004415-2 neste 

Município de Juscimeira-MT, sendo que foi surpreendido com o alto valor 

da fatura referente ao consumo do mês de dezembro de 2017, no valor de 

R$ 4.080,24 (quatro mil e oitenta reais e vinte e quatro centavos), valores 

muito superiores aos normalmente pagos. Da documentação juntada aos 

autos, verifica-se que, houve uma má prestação de um serviço, visto que 

não obrou com a devida diligência a Reclamada, uma vez que arbitrou 

valor unilateral referente à suposto consumo da unidade consumidora do 

consumidor, alegando irregularidade no medidor de energia, arbitrando 

assim, uma fatura com valores mais altos do que o normal, gerando 

prejuízo à autora, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

que trago 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.” Ademais, o consumidor não pode ser penalizado por 

problemas administrativos da fornecedora, da qual não tenha dado causa, 

uma vez que é responsabilidade da concessionária a realização da leitura, 

a manutenção e a verificação do exato funcionamento dos medidores, não 

podendo passar para o consumidor uma atribuição que é sua, assim, se a 

unidade consumidora não marcava o que realmente era consumido, não 

pode o consumidor arcar, a posteriori, com valor muito além das suas 

posses, muito menos poderia a concessionária interromper o fornecimento 

da energia elétrica, considerada como uma necessidade básica e fator 

essencial para a dignidade humana, como meio de coerção para o 

pagamento de dessa dívida arbitrada pela requerida. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação da cobrança além do 

normalmente consumido, não é possível o estabelecimento do nexo entre 

estes fatos e a caracterização dos danos reclamados. Na avaliação do 

dano moral, deve-se medir o grau de sequela produzido, isto é, 

necessita-se de dados concretos para quantificar o valor desse dano 

material, para que, posteriormente possa dosar com justiça a condenação 

do ofensor. Verifica-se no caso em análise, tratar-se de transtornos 

diários inerentes ao cotidiano do homem comum; é certo que estes fatos 

são desagradáveis, causam desconforto, aborrecimentos; entretanto, não 

ensejam indenização, especialmente referente ao dano material, se não 

houver a devida comprovação de quem é a responsabilidade pelo prejuízo 

causado. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, proposta por JOSILENE DA SILVA ANDRIGO, em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A., para: a) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 4.080,24 

(quatro mil e oitenta reais e vinte e quatro centavos), arbitrado pela 

reclamada, referente ao mês de dezembro de 2017; b) DETERMINAR que a 

Reclamada arbitre consumo, referente ao mês de dezembro de 2017, 

resultante da média de consumo dos doze meses anteriores. 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. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito” Permanece, 
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no mais, como está lançada a sentença. Retifique-se o registro da 

sentença, anotando-se a alteração. Publique -se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-46.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DE LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO)

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

ELETROKASA–EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, contra a 

sentença prolatada anteriormente, visando à sua reconsideração, sob 

alegação de evidente omissão e contradição. É o relatório. Fundamento. 

Passo à decisão. 2. Os Embargos de Declaração tal como esculpido no 

Código de Processo Civil possui caráter supletivo e sobretudo periférico, o 

objetivando a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, 

porventura existente na decisão em sentido amplo. Nesse passo, faz-se 

necessário salientar que tal possibilidade se limita às hipóteses de 

correção de vícios de omissão e contradição, haja vista que, sendo 

constatada a ocorrência de obscuridade, seu saneamento importa, 

apenas, o esclarecimento do quanto foi decidido, sem permitir a análise de 

elementos desconsiderados, tampouco a adoção de um, dentre 

posicionamentos conflitantes. Em síntese, o saneamento da obscuridade 

significa mero esclarecimento do julgado. Verifica-se, entretanto, a 

inexistência dos citados vícios na decisão atacada, vez que o embargante 

visa à reconsideração da própria decisão, o que é vedado nesta fase, em 

face do encerramento do ofício jurisdicional do juízo prolator da decisão. 

No caso versando, mesmo na razoabilidade dos argumentos do 

Embargante, o acolhimento dos Embargos de Declaração implicaria em uma 

modificação profunda da decisão. Nesse diapasão, a insatisfação da 

Embargante com a decisão deve ser deduzida na via processual 

adequada, não em sede de embargos de declaração, ausente efetiva 

indicação e caracterização de defeitos materiais na decisão embargada, 

não é possível a aplicação do efeito infringente ao recurso, consoante 

leciona a jurisprudência da Corte Superior: “RECURSO ESPECIAL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE UNIFORMIZAÇÃO 

JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 535 

DO CPC. PRETENSÃO NITIDAMENTE INFRINGENTE. 1. Não se admitem os 

aclaratórios quando a pretensão externada pelo embargante é nitidamente 

infringente, vale dizer, de reforma das conclusões obtidas no julgado. 2. 

Os embargos de declaração não são o meio processual adequado para se 

obter a uniformização de jurisprudência, já que existe, para esta 

pretensão, recurso próprio, de nome semelhante, mas de efeitos 

totalmente diversos: os embargos de divergência. 3. Embargos de 

declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no REsp 1.195.774/ES, Rel. Min. Castro 

Meira, Segunda Turma, DJe 25/3/2011) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO, 

OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - EFEITOS 

MODIFICATIVOS EXCEPCIONALIDADE - IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE – 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I - Os embargos de 

declaração constituem a via adequada para sanar omissões, 

contradições, obscuridades ou erros materiais do decisório embargado, 

admitida a atribuição de efeitos infringentes apenas quando esses vícios 

sejam de tal monta que a sua correção necessariamente infirme as 

premissas do julgado; (...) III - Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. 

EDcl no AgRg no Ag 1364488/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, 

TERCEIRA TURMA, DJe 12/5/2011) Destarte, os embargos de declaração 

devem ser improvidos, uma vez que foram opostos apenas com o intuito 

de modificar a decisão proferido por este Juízo o que, como dito em linhas 

volvidas, não coadunam com a finalidade do recurso em pauta. Revela-se, 

com efeito, na pretensão recursal o visível desiderato de conferir efeito 

modificativo aos manejados embargos declaratórios, o que só é admissível 

em casos excepcionais, não sendo o que se vislumbra nesta decisão 

atacada. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, com fundamento no artigo 

1022, do Novo Código de Processo Civil, conheço dos Embargos, mas 

nego-lhe provimento, determinando o prosseguimento da decisão 

embargada. 3.2. Considerando que não comprovado o manifesto caráter 

protelatório, deixo de condenar o embargante na multa prevista no artigo 

1026, parágrafo segundo, do Novo Código de Processo Civil. 3.3. 

Intimem-se. Cumpra-se a decisão embargada. Alcindo Peres da Rosa Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-38.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR FERRAZ DE MATTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA KAROLINE DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT21756/O 

(ADVOGADO)

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado por JUNIOR FERRAZ 

DE MATTE, qualificada nos autos, em face da TELEFÔNICA BRASIL S/A 

(VIVO S/A) ambos identificados, buscando a parte reclamante, 

liminarmente, obrigar à reclamada a restabelecer a linha telefônica móvel 

do Autor, bem como a suspensão dos débitos cobrados pela referida 

linha. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A concessão de 

tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados Especiais 

deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do artigo 6.º da 

Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro Nacional. No caso 

concreto, verifica-se que os pedidos de antecipação de tutela 

confundem-se com o mérito da ação, motivo pelo qual não merecem 

guarida nesta fase de análise perfunctória. Desta forma, não estão 

presente os requisitos necessários para a antecipação da tutela 

pretendida. De efeito, para a concessão da medida imprescindível se faz a 

prova inequívoca que conduza à verossimilhança da alegação, o que não 

se verifica nos autos. Também, com relação ao dano de difícil reparação, 

não ficou claramente demonstrado. Assim, considerando a principiologia 

que ilumina os Juizados especiais, levando-se em conta o juízo sumário de 

cognição a ser realizado neste momento processual, tenho que a 

concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que não 

ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da concessão 

da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido liminar, contido 

na inicial, por entender não estarem presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do referido pedido. 4. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 5. Designe-se 

sessão de conciliação. 6. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000024-54.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

FLADEMIR LAERCIO HANNEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON PAULA LEMES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, contra 

a sentença de extinção prolatada anteriormente, visando à sua 

reconsideração, sob alegação de evidente omissão e contradição. É o 

relatório. Fundamento. Passo à decisão. 2. Os Embargos de Declaração tal 

como esculpido no Código de Processo Civil possui caráter supletivo e 

sobretudo periférico, o objetivando a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório ou omisso, porventura existente na decisão em sentido 

amplo. Nesse passo, faz-se necessário salientar que tal possibilidade se 

limita às hipóteses de correção de vícios de omissão e contradição, haja 

vista que, sendo constatada a ocorrência de obscuridade, seu 

saneamento importa, apenas, o esclarecimento do quanto foi decidido, 

sem permitir a análise de elementos desconsiderados, tampouco a adoção 

de um, dentre posicionamentos conflitantes. Em síntese, o saneamento da 

obscuridade significa mero esclarecimento do julgado. Verifica-se, 

entretanto, a inexistência dos citados vícios na decisão atacada, vez que 

o embargante visa à reconsideração da própria decisão, o que é vedado 

nesta fase, em face do encerramento do ofício jurisdicional do juízo 

prolator da decisão. No caso versando, mesmo na razoabilidade dos 
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argumentos do Embargante, o acolhimento dos Embargos de Declaração 

implicaria em uma modificação profunda da decisão. Nesse diapasão, a 

insatisfação da Embargante com a decisão deve ser deduzida na via 

processual adequada, não em sede de embargos de declaração, ausente 

efetiva indicação e caracterização de defeitos materiais na decisão 

embargada, não é possível a aplicação do efeito infringente ao recurso, 

consoante leciona a jurisprudência da Corte Superior: “RECURSO 

ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE 

UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DOS 

VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. PRETENSÃO NITIDAMENTE INFRINGENTE. 1. 

Não se admitem os aclaratórios quando a pretensão externada pelo 

embargante é nitidamente infringente, vale dizer, de reforma das 

conclusões obtidas no julgado. 2. Os embargos de declaração não são o 

meio processual adequado para se obter a uniformização de 

jurisprudência, já que existe, para esta pretensão, recurso próprio, de 

nome semelhante, mas de efeitos totalmente diversos: os embargos de 

divergência. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no REsp 

1.195.774/ES, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 25/3/2011) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - 

INEXISTÊNCIA - EFEITOS MODIFICATIVOS EXCEPCIONALIDADE - 

IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

REJEITADOS. I - Os embargos de declaração constituem a via adequada 

para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais do 

decisório embargado, admitida a atribuição de efeitos infringentes apenas 

quando esses vícios sejam de tal monta que a sua correção 

necessariamente infirme as premissas do julgado; (...) III - Embargos de 

declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgRg no Ag 1364488/MG, Rel. 

Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, DJe 12/5/2011) Destarte, 

os embargos de declaração devem ser improvidos, uma vez que foram 

opostos apenas com o intuito de modificar a decisão proferido por este 

Juízo o que, como dito em linhas volvidas, não coadunam com a finalidade 

do recurso em pauta. Revela-se, com efeito, na pretensão recursal o 

visível desiderato de conferir efeito modificativo aos manejados embargos 

declaratórios, o que só é admissível em casos excepcionais, não sendo o 

que se vislumbra nesta decisão atacada. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 1022, do Novo Código de Processo 

Civil, conheço dos Embargos, mas nego-lhe provimento, determinando o 

prosseguimento da decisão embargada. 3.2. Considerando que não 

comprovado o manifesto caráter protelatório, deixo de condenar o 

embargante na multa prevista no artigo 1026, parágrafo segundo, do Novo 

Código de Processo Civil. 3.3. Intimem-se. Cumpra-se a decisão 

embargada. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-55.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIEL FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

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)

 

Vistos, etc. 1. Por ser tempestivo (LJE, art. 42) e estarem presentes os 

demais pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, adequação, 

inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade procedimental, 

incluídos nesta o pagamento das custas e a motivação) quanto subjetivos 

(legitimidade e o interesse, que decorre da sucumbência), recebo o 

presente recurso inominado no efeito apenas devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável ao recorrente (LJE, art. 43). 2. Intime-se a 

parte recorrida para a apresentação das contrarrazões no prazo legal, 

após o decurso do mesmo, remeta-se os autos a Egrégia Turma Recursal, 

com nossas homenagens. 3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-91.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANI APARECIDA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Por ser tempestivo (LJE, art. 42) e estarem presentes os 

demais pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, adequação, 

inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade procedimental, 

incluídos nesta o pagamento das custas e a motivação) quanto subjetivos 

(legitimidade e o interesse, que decorre da sucumbência), recebo o 

presente recurso inominado no efeito apenas devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável ao recorrente (LJE, art. 43). 2. Intime-se a 

parte recorrida para a apresentação das contrarrazões no prazo legal, 

após o decurso do mesmo, remeta-se os autos a Egrégia Turma Recursal, 

com nossas homenagens. 3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62710 Nr: 1385-13.2013.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL ANDRE FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MICHAEL ANDRE FERNANDES, Cpf: 

03824231190, Rg: 2230679-0, Filiação: Norma Domingues Andre e 

Valdecir Fernandes, data de nascimento: 23/10/1989, brasileiro(a), natural 

de Marcelândia-MT, solteiro(a), representante comercial. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 29/06/2013, o denunciado Michael André 

Fernandes desacatou funcionários públicos no execício da função, 

desobedeceu à ordem legal de fucionários públicos e recusou à 

autoridade quando foi exigido dados da própria identidade e domicílio. Na 

data de 29/06/2013 no período matutino os PM Lazaro Francisco Gouveia 

de Souza e o PM Samuel de Paula Leite efetuaram a prisão em flagrante de 

Bruno Strok por embriaguez ao volante. O denunciado acompanhou o 

flagranteado. Nas dependências do quartel da Polícia Militar durante a 

lavratura do boletim de ocorrência, o denunciado causou arruaça e 

provocou os milicianos razão pela qual foi ordenada a sua retirada da 

repartição. Porem o denunciado não obedeceu e passou a desacatar os 

milicianos, chamando-os de covardes. O denunciado recusou a fornecer a 

sua documentação e dados pessoais. Diante do exposto, o Ministério 

Público de Estado de Mato Grosso denuncia Michael André Fernades, 

como incurso nas sanções do artigo 331 do Código Penal, por 2 (duas) 

vezes, devendo o denunciado ser citado para responder à acusação por 

escrito, processado e ao final condenado.

Despacho: Diante do exposto, EXTINGO A PUNIBILIDADE do acusado 

Michael André Fernandes pela prescrição da pretensão punitiva dos 

delitos do art. 68 da Lei de Contravenções Penais e do art. 330 do CP, 

conforme o preceituado pelos arts. 109, V, c/c 107, IV, todos do CP. 

Transitando em julgado a presente decisão, procedam-se as baixas e 

anotações de estilo.Com relação à denúncia oferecida pelo Ministério 

Público afeta ao crime do art. 331 do CP (por duas vezes), recebo a 

denúncia em seus termos, conforme artigo 396 do Código de Processo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102081/3/2018 Página 426 de 477



Penal, com redação alterada pela Lei nº 11.719/2008, CITE-SE o acusado 

para responder, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, CONSIGNANDO 

que na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse 

à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário.No ato de citação deve constar a 

obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o acusado se ele pretende 

constituir advogado ou se o juiz deve nomear lhe um defensor público ou 

dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões pelas quais 

não tem a intenção de contratar defensor. O oficial de justiça, ao lavrar a 

certidão, além de certificar sobre a notificação do acusado, deve 

mencionar se este informou se pretende ou não constituir advogado, e, em 

caso negativo, sempre que possível, os motivos pelos quais não tenciona 

contratar defensor. (Itens 7.5.1.4 e 7.5.1.5 da CNGC, acrescidos pelo 

Provimento nº 30/08-CGJ).COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia aos 

órgãos de praxe (Cartório Distribuidor, Instituto de Identificação Criminal do 

Estado, INFOSEG (banco de dados de antecedentes criminais), bem como 

ao correspondente no âmbito federal e à Delegacia de Polícia, de onde 

proveio o procedimento inquisitorial respectivo), e alimente-se o banco de 

dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), nos termos 

da CNGC, CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.Defiro o pedido 

(fl. 31) para juntada ulterior de certidões de antecedentes 

criminais.COMUNIQUE-SE a presente decisão aos órgãos de praxe 

(Cartório Distribuidor, Instituto de Identificação Criminal do Estado, 

INFOSEG (banco de dados de antecedentes criminais), bem como ao 

correspondente no âmbito federal e à Delegacia de Polícia, de onde 

proveio o procedimento inquisitorial respectivo), nos termos do item 7.16.1, 

da CNGC, CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.designo 

audiência de instrução e julgamentoSem custas.PUBLIQUE-SE. 

REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.Marcelândia/MT, 18 de janeiro de 2017.Rafael 

Siman CarvalhoJuiz Substituto

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, GERALDO ALVES 

COLAÇO JUNIOR, digitei.

Marcelândia, 29 de janeiro de 2018

Geraldo Alves Colaço Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65695 Nr: 629-33.2015.811.0109

 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 NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AMILTO LIMA, Cpf: 00089284100, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 2.633,59 (Dois mil e 

seiscentos e trinta e tres reais e cinquenta e nove centavos) especificado 

na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento dos 

honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final 

do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se 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 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Resumo da Inicial: A requerente é uma Cooperativa de crédito autorizada 

pelo Banco Central do Brasil - BACEN, podendo emprestar dinheiro a seus 

associados. No dia 21/01/2014, o Requerido celebrou com a Requerente 

uma Cédula de Crédito Bancário - Limite de cheque especial, cujo o 

número é C194267, que pactuava a liberação de um limite de crédito em 

conta corrente no valor de R$ 1.200,00. O contrato foi celebrado com o fim 

de abrir um limite de crédito, com recursos próprios da Requerente, para 

das cobertura ao pagamento de cheques emitidos acima das 

disponibilidades em conta de depósitos à vista. Conforme cláusula 4. - 

CLAUSULAS E CONDIÇOES GERAIS - do referido contrato, as partes 

ajustaram que o limite de crédito seria renovado a cada vencimento. As 

partes também estabeleceram multa moratória de 2% para o caso de 

inadimplemento, é a Cláusula 2.4.2 do contrato. O Requerido veio utilizando 

o Cheque Especial contratado mediante renovações, até que em 

10/02/2015 o saldo da conta foi para prejuízo, apurando um saldo devedor 

de R$ 2.581,96 que acrescido da multa contratual de 2% no valor de 

R$51,63 que totaliza o importe de R$2.633,59.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Analisando os autos, depreende-se que já 

foram realizadas diversas tentativas de intimação do requerido, as quais 

restaram infrutíferas.Diante disso, defiro o requerimento à fl. 44/45, e, 

DETERMINO que o requerido seja intimado via EDITAL com prazo de 30 

(trinta) dias.Após, certifique-se o decurso de prazo, vista ao exequente 

para requerer o for de direito.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 29 de janeiro de 2018. Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

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, GERALDO ALVES 

COLAÇO JUNIOR, digitei.

Marcelândia, 01 de fevereiro de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66860 Nr: 1131-69.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VITOR DE ALMEIDA, DANIEL AUGUSTO 

FIORESE MARTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 Vistos etc.

1) RECEBO a denúncia, nos termos que foi posta em Juízo, vez que estão 

presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.

2) Nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, com redação 

alterada pela Lei nº 11.719/2008, CITE-SE o acusado para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, CONSIGNANDO que na 

resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário.

3) No ato de citação deve constar a obrigatoriedade de o oficial de justiça 

indagar o acusado se ele pretende constituir advogado ou se o juiz deve 

nomear lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, 

neste caso, as razões pelas quais não tem a intenção de contratar 

defensor.

 4) O oficial de justiça, ao lavrar a certidão, além de certificar sobre a 

notificação do acusado, deve mencionar se este informou se pretende ou 

não constituir advogado, e, em caso negativo, sempre que possível, os 

motivos pelos quais não tenciona contratar defensor. (Itens 7.5.1.4 e 

7.5.1.5 da CNGC, acrescidos pelo Provimento nº 30/08-CGJ).

5) COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia aos órgãos de praxe 

(Cartório Distribuidor, Instituto de Identificação Criminal do Estado, 
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INFOSEG (banco de dados de antecedentes criminais), bem como ao 

correspondente no âmbito federal e à Delegacia de Polícia, de onde 

proveio o procedimento inquisitorial respectivo), e alimente-se o banco de 

dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), nos termos 

da CNGC, CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.

6) Defiro o pedido para juntada ulterior da certidão de antecedentes 

criminais.

7) CIÊNCIA ao Ministério Público.

8) CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 04 de abril de 2016.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito Substituto

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55607 Nr: 1577-03.2014.811.0111

 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: ADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1577-03.2014.811.0111 (Código 55607)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão – Alienação Fiduciária

 Requerente: Administradora de Consórcio Sicredi Ltda

Requerido: Erotides Ananias do Prado

Vistos em correição.

Trata-se de mais um pedido de expedição de mandado de busca e 

apreensão formulado pela parte requerente, objetivando a apreensão do 

bem indicado na inicial.

Pois bem.

 Os autos tramitam há quase quatro anos, sem efetividade, eis que a parte 

requerente insiste em buscar e apreender o bem no endereço cujas duas 

diligências anteriores restaram infrutíferas. Não bastasse, pediu o 

sobrestamento do feito, por duas vezes, alegando que o bem se 

encontrava no município de Assis Chateubriand (PR), sem resultado 

positivo.

Por fim, o requerente postula, mais uma vez, para expedir novo mandado 

no endereço semelhante ao indicado na inicial, com mudança apenas do 

número da rua, sendo que o resultado certamente restará frustrado, eis 

que as certidões subscritas pelos Oficiais de Justiça indicam que o 

requerido reside no endereço indicado, mas aparece naquele local em 

algumas ocasiões de finais de semana.

Destarte, intime-se a parte requerente para dar efetividade aos autos, 

postulando adequadamente nas modalidades disponíveis no código 

processual vigente, sob pena de extinção do processo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 21 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71604 Nr: 3453-85.2017.811.0111

 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: EVADS, CMA, AGADP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do 

deferimento dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos 

do artigo 98, § 3º do CPC.Com o trânsito em Julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e cautelas devidas.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 27 de 

fevereiro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73038 Nr: 495-92.2018.811.0111

 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: Rozangela Custodio Eufrozino, DOUGLAS FERNANDO 

MORAIS ROTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROCHA MELO, KELLY CRISTINA 

MONEGATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 495-92.2018.811.0111 (Código 73038)

Classe – Assunto: Obrigação de Fazer

Requerentes: Rozangela Custódio Eufrozino e Douglas Fernando Morais 

Rote

Requeridos: Marcos Rocha Melo e Kelly Cristina Monegatto

Vistos em correição.

1 – RECEBO a inicial, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 319 

do Código de Processo Civil.

 2 – Considerando as peculiaridades do caso e diante da inexistência de 

situação de emergência, postergo a análise do pedido liminar após 

audiência de conciliação, caso resulte infrutífera a tentativa de acordo.

3 – Diante a manifestação da parte requerente, que não se opõe a 

realização da audiência de Conciliação/Mediação, em consonância com o 

artigo 334 do CPC/2015 designe-se data para realização do ato conforme 

pauta preestabelecida pela conciliadora deste Juízo.

 4 – 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.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 27 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61731 Nr: 890-55.2016.811.0111

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Vistos em correição.

Em cumprimento da determinação da Corregedoria-Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux), a qual 

determina a realização de reexame da necessidade de manutenção dos 

armamentos em depósito judicial, DECIDO.

Foi realizado exame pericial nas armas e/ou munições apreendidas, com o 

aporte nos autos, do laudo respectivo, ocasião em que foi oportunizado às 

partes se manifestarem.

Todavia, tratando-se de ação penal envolvendo crime doloso contra a 

vida, podendo o armamento ser utilizada para apresentação ao Conselho 

de Sentença durante a realização do júri, INTIME-SE às partes, para que 

no prazo de 05 (cinco) dias manifestem-se sobre a imprescindibilidade de 

manutenção de referidas armas/munições.

Decorrido o prazo sem manifestação das partes, ou não havendo 

necessidade de manter o armamento em depósito judicial, DETERMINO as 

providências do art. 25 da Lei nº 10.826/2003.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 31 de janeiro de 2018.
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Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51121 Nr: 1014-77.2012.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Carlos Rossetti, Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiani Rebelatto Rossetti - 

OAB:10431/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:OAB/MT 3.056

 Intimação do advogado da parte executada para cumprir voluntariamente 

a sentença 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).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71502 Nr: 3402-74.2017.811.0111

 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: MPDEDMG, WOG, TTGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 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.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do 

deferimento dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos 

do artigo 98, § 3º do CPC.Com o trânsito em Julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e cautelas devidas.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 27 de 

fevereiro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72170 Nr: 57-66.2018.811.0111

 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: CMQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do 

deferimento dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos 

do artigo 98, § 3º do CPC.Com o trânsito em Julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e cautelas devidas.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 27 de 

fevereiro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69993 Nr: 2720-22.2017.811.0111

 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: RITA MARIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB-MT 14.992 A

 Processo nº 2720-22.2017.811.0111 (Código 69993)

Classe – Assunto: Inexistência de Débito c/c Indenização Moral

Requerente: Rita Maria da Conceição

Requerido: Banco Itaú BMG Consignado S.A.

Vistos em correição.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Repetição de 

Indébito e Indenização por Dano Moral, com pedido de tutela de urgência, 

proposta por Rita Maria da Conceição em face do Banco Itaú BMG 

Consignado S.A., ambos qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes informaram que formalizaram 

acordo sobre o objeto da lide, conforme termo incluso (ref. 18).

Formalizados autos, vieram conclusos para sentença.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Em análise dos autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes, as quais estabelecem espontaneamente sobre o objeto posto em 

litígio, razão pela qual requer a homologação do acordo.

Assim sendo, como as partes apresentam ao Juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Nesse diapasão, 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, com fulcro no 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.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, cuja 

exigibilidade ficará suspensa em razão do deferimento dos benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 27 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 43210 Nr: 1219-24.2013.811.0030

 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 Senhora Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17.642, Gisélia Silva Rocha - OAB:MT - 14.241, Roque Pires da 

Rocha Filho - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária.

 Contestação, às fls. 44/49.

Impugnação, às fls. 60/61.

É o relatório. Decido.

Verifico que não há nos autos documentos que comprovem o início de 

prova material contemporânea.

 De acordo com o enunciado 149 da Súmula do Superior Tribunal de 

Justiça, a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário.

Neste mesmo sentido é necessária a demonstração de início de prova 

material contemporânea aos fatos, vejamos:

“O início de prova material, de acordo com a interpretação sistemática da 

lei, é aquele feito mediante documentos que comprovem o exercício da 

atividade nos períodos a serem contados, devendo ser contemporâneos 

dos fatos a comprovar, indicando, ainda, o período e a função exercida 

pelo trabalhador.” (STJ. AR 1808/SP 3ª Seção Rel. Hamilton Carvalhido 
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Rev. Paulo Gallotti Data julgto: 27/04/2005).

No caso dos autos, considerando que a parte autora preencheu o 

requisito etário em 03/12/2012, essa deverá trazer aos autos, como início 

de prova contemporânea, documentos que comprovem a atividade rural a 

partir de 03/12/1997 (ano de implementação das condições 2012 – meses 

de contribuição exigidos 180).

 Conforme se verifica a parte autora trouxe apenas a certidão de 

casamento que indica que essa se casou no ano de 2010, à fl. 13.

 Tal documento não se caracteriza como início de prova contemporânea, 

conforme exposto acima.

 Neste sentido, a medida a ser imposta é a extinção do processo.

 Pelo exposto, julgo extinto o presente processo, sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, I, do CPC.

Sem custas e taxa judiciária, eis que concedo a requerente a gratuidade 

da justiça.

P.R.I.

Com o transito em julgado arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 19868 Nr: 368-87.2010.811.0030

 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: Emília Adelaide da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17.642, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309, Roque Pires da 

Rocha Filho - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria rural, no valor de um salário mínimo, desde a data da efetiva 

implementação do benefício em 10.03.2010 (fl. 113/114) nos termos do 

acórdão do TRF que manteve o pagamento do benefício durante o período 

em que o processo retornou para instrução em 1º instância, devendo o 

valor ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida 

e correção monetária pela INPC desde o ajuizamento da ação. Condeno o 

requerido, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até esta 

sentença, a teor do que dispõe a Súmula 111 do STJ. Custas pelo réu, 

todavia, está isento nos termos do art. 3º, I da Lei Estadual nº. 7603/01. 

Dispensado o reexame necessário, tendo em vista a condenação não 

superar 60 salários mínimos.Sentença não sujeita a reexame necessário 

em razão de não ultrapassar o valor de 1.000 (mil) salários mínimos.Após, 

o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.P.R.I.C.ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUEJuiz de 

Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 43555 Nr: 1624-60.2013.811.0030

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Marculino dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Alves Castro Menezes 

- OAB:16.545/MT

 Considerando a cota do MPE e ainda os documentos acostados, os quais 

comprovam que houve cumprimento integral da pena, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de Marcos Marculino dos Santos, relativamente ao presente 

feito, em virtude do cumprimento da pena que lhe foi imposta, com 

fundamento no arts. 109 e 202, ambos, da LEP.Certifique-se a escrivania 

se houve a quitação da pena de multa. Caso de não constado o 

pagamento nestes autos, expeça-se certidão da dívida com cópia da 

sentença e encaminhe-se à douta Procuradoria da Fazenda Pública 

Estadual para que seja requerido o que for de direito.Contudo, dispõe o 

artigo 202 da Lei de Execução Penal, que cumprida ou extinta a pena, não 

constarão da folha corrida, atestados ou certidões fornecidos por 

autoridade policial ou por auxiliares da Justiça, qualquer notícia ou 

referência à condenação, salvo para instruir processo pela prática de 

nova infração penal ou em outros casos expressos em lei.Dessa forma, 

não é necessário que se aguarde o decurso do prazo de dois anos do 

cumprimento ou extinção da pena para que se obtenha o sigilo a respeito 

da condenação. Este passou a ser uma decorrência automática do 

cumprimento ou extinção da pena.Promovam-se as devidas 

comunicações, para que não constem da folha corrida, atestados ou 

certidões fornecidas pela autoridade policial ou por auxiliares da Justiça, 

qualquer notícia ou referência à condenação, nos termos do artigo 202 da 

Lei de Execução Penal.Oficie-se o TRE sobre o cumprimento de pena, a 

teor da Súmula n. º 09 do TSE.Certificado o trânsito em julgado desta 

decisão, independentemente de nova conclusão, proceda-se ao 

arquivamento do feito, com baixa na distribuição, mediante as formalidades 

legais.P.R.I.Cumpra-se expedindo o necessário. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUER Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 19764 Nr: 262-28.2010.811.0030

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kitmóveis Comércio Ltda, Humberto Martins 

Quito, Salma Iunes Quito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

 Trata-se de execução por título executivo extrajudicial.

 A inicial foi recebida, às fls. 24/25.

 Os executados foram citados, à fl. 29.

É o relatório. Decido.

 Tendo em vista que até o momento não houve a satisfação do crédito do 

exequente, haja vista que não foram encontrados bens penhoráveis, 

intime-se o exequente para que traga ao processo bens passíveis de 

penhora, no prazo de 48 (quarente e oito) horas, sob pena de extinção do 

processo, conforme art. 580 da CNGC/MT.

 Destaco que o mero pedido de vistas ou novo requerimento de 

suspensão do processo não tem a aptidão de demonstrar o 

prosseguimento regular do processo (art. 580, §2º, CNGC/MT).

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

prolação de sentença de extinção.

 Havendo manifestação do exequente, no sentido de indicar bens 

passiveis de penhora, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 43302 Nr: 1323-16.2013.811.0030

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emal -Empresa de Mineração Aripuanã Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Sarmento Ferreira 

- OAB:6551, André Luiz Cardozo Santos - OAB:7322-A/MT, Norma 

Sueli de Caires Galindo - OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso I, do CPC.Condeno o embargante ao pagamento de 

custas processuais. Publique-se. Registre. Intimem-se. Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com a baixa na distribuição, com as 

anotações e cautelas de praxe.Traslade-se cópia aos autos de execução 

em apenso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 41976 Nr: 2037-10.2012.811.0030

 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: Maria Odete de Oliveira
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT, BV Financeira S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B, João Batista dos Anjos - OAB:6658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Bellinati Garcia 

Lopes - OAB:11877-A/MT, Mariana Cristina Correa de Andrade - 

OAB:15.549-MT, Silverio Soares de Moraes - Procurador Municipal 

- OAB:12.006

 DESPACHO

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença.

 Intime-se a exequente Maria Odete de Oliveira para que se manifeste em 

relação a petição de fls. 195/196, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de arquivamento dos autos.

 Em sendo requerido a expedição de alvará judicial, desde já defiro-o.

 Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

 Proceda com a alteração da classe processual no sistema Apolo para 

cumprimento de sentença, bem como se altere a capa dos autos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 22975 Nr: 1587-04.2011.811.0030

 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: Kitmóveis Comércio Ltda, Quito e Quito Ltda - ME, 

Humberto Martins Quito, Salma Iunes Quito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian Cardoso de Andrade - 

OAB:13008/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos declaratórios 

de fls. 103/109. P.R.I. Em relação ao recurso de apelação interposto pela 

embargada, tendo em vista as disposições do CPC, remeta-se ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 44904 Nr: 878-61.2014.811.0030

 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: Celso Soares Bandeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 SENTENÇA

Vistos, etc.

 Trata-se de embargos de terceiros opostos por Celso Soares Bandeira 

em face de Banco Bradesco S/A, ambos qualificados nos autos.

 Às fls. 22/23 o pleito liminar foi deferido.

 Contestação, às fls. 27/30, oportunidade em que a embargada concordou 

com o pleito do embargante.

É o relatório. Decido.

 Inicialmente, deve ser consignado que o litígio não necessita de produção 

de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em 

observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.

Dispõe o art. 674 do CPC que quem, não sendo parte no processo, sofrer 

constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os 

quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu 

desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

No caso dos autos, o embargante afirma ser o proprietário do veículo 

VW/KOMBI, para tanto juntou aos autos os documentos de fls. 15/17. Por 

sua vez, a embargada, às fls. 37/30, afirmou que concorda com o pedido 

do embargante.

 Neste sentido, considerando que a embargada manifestou pela 

procedência do pleito autoral, julgo procedente a ação, nos termos do art. 

487, III, a, do CPC, tornando definitiva a liminar deferida, às fls. 22/23.

 Condeno a embargada ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios no percentual de 5% sobre o valor da causa, a teor do que 

dispõe o art. 87, §4º, do CPC.

 P.R.I.C.

 Após, certifique-se o trânsito em julgado, translade-se cópia desta 

sentença aos autos em apenso e, em seguida, arquivem-se estes autos 

com as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62109 Nr: 438-23.2017.811.0107

 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: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FRIEDRICH LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/OABMT

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EMBARGADA, ACERCA DA SENTENÇA 

DE REF. 19, A SEGUIR TRANSCRITA: "Ante o exposto, e pelo que mais 

consta dos autos, JULGO PARCILAMENTE IMPROCEDENTE a ação, nos 

termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, determinando a 

suspensão de bloqueios e restrições de circulação dos bens, realizada 

via RENAJUD sobre os veículos: a) carreta Bi-Trem, marca Iveco, modelo 

Eurotech 450E7TN1, ano 2004, Diesel, cor Branca, constituída por um 

cavalo, placas NFF- 5337, Chassi 93ZM2APH04800089, renavam 

831851422; b) Carreta semi reboque, carroceria marca Truck Galego SR, 

ano 2004, placa NFE-6527, Chassi 9ª9S16DPS41H8543, renavam n.º 

831712350 e c) Carreta semi reboque, carroceria marca Truck Galego SR, 

ano 2004, placa NFE-6567, Chassi 9ª9S16DPS41AH8542, RENAVAM 

831712481. Condeno a parte embargante em custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 82 e 85. § 2º e 

incisos do CPC. Havendo recurso, intime-se o recorrido para 

apresentação de contrarrazões no prazo legal (art. 1010, §1°, NCPC), 

após remeta-se os autos ao E. TJM, para juízo de admissibilidade (art. 

1010, §3°, NCPC).Preclusa a via recursal, venham conclusos para baixas 

junto ao RENAJUD. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o 

transito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações. Às 

providências."

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54517 Nr: 207-64.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INA GRAMKOW - 

OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AMARILDO DA SILVA, Cpf: 

00550725938, Rg: 7.124.003-7, brasileiro(a), solteiro(a), representante de 

vendas. 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 
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vencerem no seu curso, no valor de R$ 4.165,78 (Quatro mil e cento e 

sessenta e cinco reais e setenta e oito 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).

Conta para Depósito: {Variaveis}_tipoConta_;Corrente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 64073 Nr: 1319-97.2017.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTEVÃO FORTES FRANCELINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadia Saleh Bandeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: graziela tres schneider - 

OAB:26.969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o exequente para que se manifeste acerca da certidão de ref. 

15, advertindo-o de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) 

dias, será a missiva devolvida, independentemente de cumprimento.

Decorrido o prazo acima referido sem resposta, devolva-se à origem, 

consignadas as homenagens deste Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56142 Nr: 906-55.2015.811.0107

 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: TRR RIO BONITO T. R. E R. DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LUIZ LODEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA AGNER - 

OAB:19394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ressai dos autos pedido de citação por edital, porém, verifico que não se 

esgotaram todas as diligências a fim de localizar o endereço do requerido.

Assim, determino a busca de endereço do requerido CELSO LUIZ LODEA 

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 

exequente, proceda-se a tentativa de citação por AR e se infrutífera, 

proceda-se com a citação pessoal.

Caso frustrada a tentativa de citação, ou infrutífera a busca de endereço, 

determino seja realizada a citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do artigo 256, II do NCPC.

Decorrido o prazo sem resposta, desde já nomeio como curador especial 

para defender os interesses do requerido, Dr. Ziláudio Luiz Pereira, 

OAB/MT 4.427, devendo a Secretaria do Juízo providenciar as 

comunicações necessárias.

Escoado o prazo, intime-se o exequente para no prazo de 5 (cinco) dias 

manifestar sobre os rumos da execução.

Intime-se. Cumpra-se, servindo cópia desta decisão como carta de 

intimação, ante a escassez de servidores nesta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60629 Nr: 1633-77.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEMIR JOSE ZAMPEZE, ERONI MARIA 

SCARIOT ZAMPEZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

INTIME-SE o exequente, por intermédio de seu patrono via DJE, para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste acerca do certificado pelo Sr 

Oficial de Justiça (ref. 57), sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65279 Nr: 1856-93.2017.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Claudia Vicente Marcolino, Edson Biazin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

10 DIAS, PROMOVA O RECOLHIMENTO DA GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS, 

BEM COMO DA DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61061 Nr: 1866-74.2016.811.0107

 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: JANDINEI FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66066 Nr: 2163-47.2017.811.0107

 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: IVANIR FERLIN, MARIA INEZ LAZZARIS FERLIN, STELLA 

FERLIN, NEIVA FERLIN, AGNES FERLIN, SANDRA FERLIN, ROSIMARY 

LAZARIN FEIJO FERLIN, ELIANE FERLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS ALBINO AMÂNCIO, MARIA APARECIDA 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PEREIRA DE LUCENA - 

OAB:16528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55481 Nr: 650-15.2015.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRR RIO BONITO T. R. E R. DE PETRÓLEO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14006/MT

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA, PARA QUE, NO PRAZO 

DE 15 DIAS, EFETUE O PAGAMENTO DO DÉBITO, ACRESCIDO DE CUSTAS 

E DESPESAS PROCESSUAIS, NOS MOLDES DA DECISÃO DE REF. 48.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56078 Nr: 884-94.2015.811.0107

 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: NÉLIO LACERDA INÁCIO, JONAS LACERDA INÁCIO, 

NEWTON LACERDA INÁCIO, NILZA LACERDA INÁCIO, NELSON LACERDA 

INÁCIO, Narciso Lacerda Inácio, Neusa Lacerda Inácio, ALESSANDRA 

VALENTIM SCALON INACIO, MARIGLORIA FREITAS CAETANO DE 

OLIVEIRA INACIO, ELAINE LUZIA PAIVA INACIO, VERONICA SEVERINO 

AQUINO, SUZANA GONÇALVES DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olerindo Pedro de Barros, JOSEMAR 

LONDERO, HELENA ZAPELLO LONDERO, Jane Aparecida dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para efetuar o 

pagamento do preparo da Carta Precatória a ser expedida para Comarca 

de SORRISO - MT, com finalidade de CITAÇÃO/INTIMAÇÃO da Parte 

Requerida. O pagamento deverá ser efetuado através de Guia de 

Pagamento a ser emitida no Site do TJMT, no link "Emissão de Guias 

Online", na opção "Primeira Instância Fórum/Comarcas - Carta Precatória".

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-55.2014.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  N O V A  U B I R A T Ã 

_______________________________________________________ Nos 

termos da legislação vigente, intimo as partes acerca da sentença 

proferida no embargos de declaração interposto, abaixo colacionada: 

Vistos. Cuida-se de embargos de declaração opostos por ORLANDO 

ALVES DE ALMEIDA, aludindo contradição a sentença proferida por este 

juízo. Vieram-me conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Pois bem. Analisando detidamente a sentença embargada, verifico que 

nada há para ser reapreciado ou sanado. Todos os pontos foram 

apreciados de maneira satisfatória, de modo que inexistem os citados 

vícios. Consigno, por oportuno, que a irresignação do embargante deve 

ser aviada pelo meio processual adequado. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, conheço dos embargos de declaração opostos, por 

tempestivos, mas, no mérito, nego-lhes provimento. Intimem-se.Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-55.2014.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  N O V A  U B I R A T Ã 

_______________________________________________________ Nos 

termos da legislação vigente, intimo as partes acerca da sentença 

proferida no embargos de declaração interposto, abaixo colacionada: 

Vistos. Cuida-se de embargos de declaração opostos por ORLANDO 

ALVES DE ALMEIDA, aludindo contradição a sentença proferida por este 

juízo. Vieram-me conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Pois bem. Analisando detidamente a sentença embargada, verifico que 

nada há para ser reapreciado ou sanado. Todos os pontos foram 

apreciados de maneira satisfatória, de modo que inexistem os citados 

vícios. Consigno, por oportuno, que a irresignação do embargante deve 

ser aviada pelo meio processual adequado. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, conheço dos embargos de declaração opostos, por 

tempestivos, mas, no mérito, nego-lhes provimento. Intimem-se.Às 

providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010128-71.2016.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK JONATHAM FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEA TORQUATO DE ALMEIDA OAB - MT0012753A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTOCASE COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS 

ODONTOLOGICO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA MICHELON OAB - MT0014437A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

VISTOS. Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. PATRICK JONATHAM FONSECA ajuizou Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais em face de 

ODONTOCASE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS 

ODONTOLÓGICOS LTDA, ambos qualificados, aduzindo em síntese que 

adquiriu do reclamado equipamentos odontológicos através do contrato n. 

294 em 04 de agosto de 2016, o qual seria entregue no prazo de 30 dias, 

porém não recebeu tais produtos e os valores estão sendo cobrados via 

faturas do cartão de crédito. Assim, postula a devolução em dobro do 

valor pago e a reparação pelos danos morais suportados. Devidamente 

citado, o requerido não apresentou contestação. Compulsando os autos, é 

de bom alvitre observar a inteligência do art. 6.º, inciso VIII, da Lei n.º 

8.078/90, que permite ao juiz mediante seu critério, a inversão do ônus da 

prova, quando a alegação do consumidor for verossímil ou for ele 

hipossuficiente. No caso em questão, a diferença de forças é plena, 

mormente quando se toma o espírito do código consumerista, que visa a 

proteger o consumidor ante a sua reconhecida fragilidade no âmbito da 

relação de consumo. Destarte, não há dúvidas de que a inversão do ônus 

da prova no caso em questão é a solução que melhor contempla os 

objetivos da legislação consumerista. Com efeito, a documentação 

carreada aos autos evidencia que o reclamante comprou equipamentos 

odontológicos no valor de R$ 20.941,50 (vinte mil, novecentos e quarenta 

e um reais e cinquenta centavos), utilizando-se de cartão de crédito e que, 

não obteve a entrega dos produtos no prazo estipulado, porém, os valores 

mensais vêm sendo cobrados normalmente pelo reclamado, mesmo após a 

notificação extrajudicial informando o desinteresse no prosseguimento do 

contrato ante a falta de cumprimento pelo requerido. Logo, a restituição 

deverá ocorrer em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, 

pois, considerando que houve o inadimplemento do contrato 

exclusivamente por culpa do reclamado, analiso como indevido o desconto 

no cartão de crédito do reclamante, e consoante a isso a obrigação de 

devolução em dobro. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - COMPRA REALIZADA PELA 

INTERNET – PRAZO ESTIPULADO PELA EMPRESA APELANTE – PRODUTO 

NÃO ENTREGUE – ESTORNO DO VALOR NÃO EFETUADO – AUTOR QUE 

TENTOU SOLUCIONAR O PROBLEMA DE FORMA PACÍFICA – MÁ 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – DANO MORAL 

CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO ADEQUADO AO CASO – 

SENTENÇA MENTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A má prestação de 

serviço demonstrada pela ausência de entrega do produto (calculadora) já 

pago no prazo estipulado, bem como o descaso com o consumidor, 

comprovam a situação fática ensejadora de dano moral, porque o quadro 

extrapola a seara de mero aborrecimento e percalços do dia-a-dia. O valor 

arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado ao 

caso e atende ao caráter reparatório da sanção, de modo que não 

comporta redução.” (TJMT- Ap 13105/2017, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

15/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017). No que pertine aos danos 

morais, estou em reconhecer a efetiva ocorrência, porquanto as 

circunstâncias do fato estão a demonstrar que a reclamada foi negligente 

na solução do problema. De verdade, não havendo notícia até o momento 
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da restituição de qualquer valor à reclamante, a atitude da reclamada 

chega às raias da apropriação indébita. Simplesmente recebeu o 

pagamento do reclamante e não entregou o produto adquirido no prazo 

estipulado, deixando até mesmo de contestar tal demanda, demonstrando 

total desinteresse na solução pacifica do conflito. Nesse contexto há que 

se reconhecer a existência do dano moral, pois mesmo que se possa 

considerar de pouca expressão o sofrimento do reclamante, deve-se 

atender ao caráter punitivo-educativo da reparação, de modo a persuadir 

a reclamada a tratar com maior respeito e consideração os seus 

consumidores. Destarte, considerando a condição econômica das partes, 

o grau da ofensa, assim como o caráter punitivo/educativo da indenização 

do dano moral, reputo razoável a tal título o valor de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), em harmonia ao pedido pela parte. Ante o exposto, com fulcro 

no artigo 487, inciso I do CPC, julgo procedente o pedido inicial, para o 

efeito de condenar a reclamada ao pagamento das seguintes verbas à 

reclamante: a) a título de danos materiais, a restituição em dobro do valor 

pago pelo reclamante, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do 

vencimento da obrigação, e acrescidos de juros legais, a partir da data da 

citação; b) a título de danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da 

citação. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Transitada em 

julgado esta sentença e nada mais sendo requerido no prazo de 15 dias, 

arquivem-se os autos, com as anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010015-83.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTE JACHOVSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do art. 38, caput, da Lei nº 

9.099/95. Passo a decidir. O deslinde da presente controvérsia não exige 

dilação probatória, eis que se trata de matéria unicamente de direito, 

conforme se verá na presente fundamentação. Na análise de fundo, 

deve-se passar à verificação da presença (ou não) dos requisitos legais 

a lastrearem o dever de indenizar. Primeiramente, é de rigor reconhecer a 

incidência do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, diante 

dos diversos efeitos daí decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do Código Consumerista, 

bem como o conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo 

diploma legal, conclui-se que a Reclamada está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no 

mercado serviços de telefonia ao Reclamante, este na condição de 

destinatária final, razão pela qual está caracterizada a relação de 

consumo para todos os fins legais. Como consequência disso, o citado 

código assegura que toda indenização derivada de relação de consumo 

se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. 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. Alega o 

requerente que possui linha telefônica fixa da reclamada há mais de 10 

anos, da qual se viu repentinamente obstado de fazer ligações 

interurbanas e receber ligações a cobrar no mês de maio de 2016, bem 

como aduz que o valor cobrado está em desacordo com contratado. A 

reclamada apresentou contestação aduzindo que o reclamante solicitou 

em 27/04/2016 a instalação de plano controle, bem como apresentou 

faturas em que o reclamante encontra-se em inadimplência, razão pela 

qual o terminal do autor encontra-se cancelado. Ocorre que compulsando 

os autos verifico que embora conste débitos em desfavor do reclamante, 

trata-se de faturas referentes aos meses de junho e julho de 2016, sendo 

que o problema relatado pelo autor ocorreu em mês anterior, o qual resta 

comprovado estar devidamente pago. Outrossim, não comprova a 

reclamada, por ocasião da instrução processual, qualquer documento 

idôneo capaz de comprovar a manifestação de vontade da parte autora, 

em adquirir os serviços em discussão (por exemplo, requisições ou 

contratos assinados pelo autor), nos levando a crer, não ter, de fato, a 

parte autora requisitado a implantação destes serviços, logo, o valor das 

cobranças por tais serviços, devem ser tidos como ilegais e arbitrários – 

configurando, sobretudo, o abuso de poder. Desta forma, razão assiste o 

reclamante em ter os serviços de telefonia restabelecidos na forma 

inicialmente contratada. No mais, em relação ao dano moral pleiteado, no 

qual o reclamante afirma ter sofrido abalo e justo temor em razão de 

promessas enganosas do reclamado, tenho que não resta materializado 

qualquer dano passível de ser indenizado, pois diante dos fatos narrados, 

relata-se mero dissabor habitual. Embora não se pode banalizar o direito 

constitucional ao dano moral (art. 5º, V e X, da Constituição Federal, c/c 

artigo 186 do Código Civil), que deve ficar reservado a situações de 

efetiva violação de valores internos do indivíduo, o que certamente não é, 

ao ver deste Juízo, de reconhecer a existência do dano moral puro, pois o 

autor deveria comprovar, “ter sofrido abalo e justo temor em razão de 

promessas enganosas”, conforme narrado na inicial, o que não ocorreu 

na presente lide. Meros “dissabores”, não ensejam dano extrapatrimonial. 

Outrossim, em relação a aplicação da multa diária, entendo pela 

injustificativa de aplicação ante a manifestação pela reclamada (id 

5803986), a qual informou a impossibilidade de cumprimento da obrigação 

em razão da negativa do reclamante em reativar a linha telefônica. Diante o 

exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, 

condenando a reclamada a reativar a linha telefônica com os benefícios 

inicialmente contratados. No mais, Julgo Improcedente o Pedido de 

condenação em Danos Morais, por conseqüência, RESOLVO O MÉRITO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Convolo em 

definitiva a medida liminar deferida. Sem condenação ao pagamento de 

custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54, caput, c/c 55, 

caput, ambos da Lei nº 9.099/95. Com o trânsito em julgado, realizem-se 

as anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Nova Ubiratã-MT, 14 de junho de 2017. Glauber Lingiardi 

Strachicini Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-73.2016.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SILVA OAB - MT0005472S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIVAN SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

VISTOS. Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. ANTÔNIO DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA – ME, 

pessoa jurídica enquadrada como empresa de pequeno porte, 

devidamente representada ajuizou Reclamação de Cobrança de JOSEVAN 

SILVA SANTOS, igualmente qualificada, aduzindo, em síntese, que o 

promovido lhe deve o valor de R$ 7.770,66 (sete mil, setecentos e setenta 

reais e sessenta e seis centavos) referentes a compras de mercadorias, 

bem como locação de um veículo, sem, contudo, efetuar o respectivo 

pagamento nos prazos convencionados. O reclamado reconhece o débito 

relativo a mercadorias, o qual corrigido perfaz um valor de R$ 908,10 

(novecentos e oito reais e dez centavos), tendo inclusive manifestado 

pelo pagamento em 03 (três) parcelas iguais, proposta aceita pelo 

reclamante, razão pela qual HOMOLOGO POR SENTENÇA O ACORDO. No 

mais, quanto aos valores controversos, qual seja, R$ 6.862,56 (seis mil, 

oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), o qual o 

reclamado alega ter pago em prestações de serviços, dinheiro e cheque, 

porém sequer juntou qualquer documento que comprove tais pagamentos. 

Assim, tendo em vista que a alegação de pagamento do débito é fato 

extintivo da obrigação, é ônus do devedor prová-lo, o que não resta 

comprovado nos autos, tendo o reclamado inclusive aportado sua 

assinatura em todas as notas constante nos autos. Ante o exposto, com 

fundamento nos art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a parte reclamada 

JOSEVAN SILVA DOS SANTOS a pagar ao reclamante ANTÔNIO DE 

OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA - ME a importância de R$ 6.862,56 (seis mil, 

oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), 

atualizada monetariamente pelo INPC a partir do vencimento da obrigação 

(arts. 389 e 397, CC/02), e acrescida de juros legais à base de 1% ao 

mês, a partir da citação (art. 405, CC/02). Sem custas e honorários 
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advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Transitada em julgado esta sentença e nada mais sendo 

requerido no prazo de 15 dias, arquivem-se os autos, com as anotações 

de praxe. Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010035-11.2016.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN BARBOSA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HONDA MOTO IDEAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUSSARA APARECIDA ANDRADE LIMA OAB - MT19072/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

VISTOS. Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. MIRIAM BARBOSA RODRIGUES apresentou 

reclamação em face de HONDA MOTO IDEAL, alegando em síntese ter 

adquirido um consórcio em janeiro de 2016 de uma moto NXR 160 Bros 

Esp da reclamada, sendo que após o pagamento de uma parcela a 

reclamante ofertou o lance de R$ 1.620,00 (um mil, seiscentos e vinte 

reais), o qual foi aceito, porém o produto não foi entregue a mesma sob a 

alegação de que necessitava apresentar documentos relativos a sua 

renda, não disponibilizando de mais informações, nem mesmo da 

devolução dos valores pagos. Em sua contestação, a reclamada alegou 

preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, pois a transação fora realizada 

pelo reclamante com a Administradora de Consórcio Nacional Honda, alega 

ainda a inépcia da inicial por impossibilidade jurídica do pedido, em razão 

dos valores terem sidos pagos a administradora do consórcio. No tocante 

ao mérito, alegou que a carta de credito não foi liberada por culpa 

exclusiva de reclamante, pois não providenciou os documentos 

necessários, bem como alega a impossibilidade de devolução imediata dos 

valores, ante o teor do contrato e precedentes do STJ. Em prelúdio, tenho 

que a questão preliminar de ilegitimidade passiva invocada não merece 

prosperar, pois apesar de perfeitamente aplicável o Código de Defesa do 

Consumidor, este não é o único caminho para se definir sobre sua 

legitimidade passiva, uma vez que essa também está perfeitamente 

calcada nos princípios da boa-fé e na Teoria da Aparência. Entendo que a 

Teoria da Aparência deve ser aplicada ao caso em questão, como 

tendência moderna do direito em reconhecer a eficácia de situações 

aparentes, visando dar estabilidade e concretude jurídica àquelas 

situações que representam exterioridade enganosa, reconhecendo, em 

tais casos e diante de certos requisitos e pressupostos, criação de 

direitos. Ora, ao adquirir uma cota do consórcio, a reclamante confiou e 

acreditou na situação que a empresa reclamada permitiu fosse criada em 

torno do empreendimento, tornando-se fato relevante e primordial para que 

a transação fosse efetivada. Não há, pois, dificuldade em identificar a 

responsabilidade da aqui apelante ao permitir que fossem criadas as 

condições para que o consumidor de modo geral confiasse no 

empreendimento, explorando a credibilidade e a confiança do futuro 

cotista. Certo é que a controvérsia ora examinada não é nova neste 

sodalício, cuja tese já se encontra reconhecida pelo colendo Superior 

Tribunal de Justiça, que entendeu: "A empresa que, segundo se alegou na 

inicial, permite a utilização da sua logomarca, de seu endereço, 

instalações e telefones, fazendo crer, através da publicidade e da prática 

comercial, que era responsável pelo empreendimento consorcial, é parte 

passiva legítima para responder pela ação indenizatória proposta pelo 

consorciado fundamentada nesses fatos". (REsp. n. 139.400/MG, Rel. Min. 

César Asfor Rocha e REsp. n. 113012/MG, Rel. Min. Ruy Rosado de 

Aguiar) Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSÓRCIO. 

CONSUMIDOR CONTEMPLADO. RECUSA DA CONCESSIONÁRIA A 

ENTREGAR O BEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO VERIFICADA. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A ADMINISTRADOR E A 

CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 

DESPROVIMENTO DO RECURSO. Apesar de o contrato ter sido celebrado 

com a Administradora do Consórcio Nacional Honda Ltda., a entrega da 

motocicleta ficou a cargo da agravante, concessionária da marca Honda. 

Assim, evidencia-se a legitimidade passiva da recorrente, autorizando, por 

conseguinte, o desprovimento do vertente agravo de instrumento. (Agravo 

de Instrumento nº 200.2010.047.871-4/001, 1ª Câmara Cível do TJPB, Rel. 

José Di Lorenzo Serpa. unânime, DJe 13.07.2011 No que tange a 

impossibilidade jurídica do pedido em razão dos valores terem sido pagos 

ao Consórcio Nacional Honda, tenho que também não prospera, ante o 

reconhecimento da legitimidade passiva e responsabilidade solidária das 

partes. Em relação ao mérito, a reclamante bem demonstrou, pela 

documentação que acompanha a inicial, que realmente adquiriu um plano 

de consórcios da reclamada, e esta admitiu em contestação que a 

contratação fora realizada. O consorciado desistente tem sim direito à 

restituição dos valores pagos, atualizados monetariamente, porém, essa 

restituição, assim como a contagem do prazo para os juros moratórios, 

somente deve ocorrer 30 (trinta) dias após o prazo previsto 

contratualmente para o encerramento do plano. Feitas tais considerações, 

e, sendo o consórcio uma poupança coletiva, tenho que a desistência de 

qualquer dos consorciados, em especial o requerente, traz prejuízo para 

todo grupo, posto que a falta do pagamento por parte de um destes 

tornaria inviável a entrega do bem aos contemplados. O suposto 

preenchimento da vaga do requerente, com uma provável substituição, 

não tem como automaticamente ser presumido. Havendo a desistência, 

surge o vazio. Neste sentido decisão do E. TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – CONSÓRCIO – 

DESISTÊNCIA – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO 

CONSORCIADO – PRAZO – TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO 

GRUPO – PRECEDENTES DO STJ – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E 

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PARTE BENEFICIÁRIA DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – 

POSSIBILIDADE – § 3º DO ART. 98 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. “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.” (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010).Quando a 

parte litiga sob o pálio da assistência judiciária há isenção do pagamento 

das custas judiciais e dos honorários sucumbenciais, mas, por óbvio, 

deve a sentença atacada fixar o seu quantum, até porque o não 

pagamento fica condicionado à ausência de mudança nas condições da 

parte beneficiada, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC.” (Ap 31128/2017, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017) Ante o exposto, 

julgo procedente o pedido, para o efeito de condenar a reclamada a 

restituir o valor pago pela reclamante referente ao contrato n. 

0019350472-3 a ser atualizado pelo INPC a partir da data de pagamento e 

acrescido de juros legais a partir da citação. Sem honorários e custas (Lei 

n.º 9.099/95, art. 55). Transitada em julgado esta sentença e nada mais 

sendo requerido no prazo de 15 dias, arquivem-se os autos, com as 

anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-62.2016.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA CINTHIA CATHARINA GARCIA (REQUERENTE)

MARCIO JOSE EBERLE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSIDADE DE SORRISO UNIC- KROTON (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

Vistos, Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. MARCIO JOSÉ EBERLE e RUBIA CINTHIA 

CATHARINA GARCIA apresentaram reclamação em face de 

UNIC-UNIVERSIDADE DE SORRISO, alegando em suma, que constataram a 

existência de débito junto a reclamada, tendo inclusive registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, em relação a segunda 

reclamante. Aduzem, porém, que são beneficiários do programa de 

financiamento estudantil, no valor de 100% da mensalidade, portanto, 

inexistem motivos a justificar o débito e a inscrição. Postulam pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. A parte reclamada, por seu turno, alegou que se trata 

de mero aborrecimento, inexistindo danos morais indenizáveis. Analisados 

os fatos e os documentos constantes nos autos, tenho que o pedido 

merece prosperar . A resolução da contenda passa pela consideração da 

responsabilidade objetiva da parte reclamada no caso em tela, como 

especifica o art. 14 do CDC. É dizer, a responsabilidade da demandada 
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dispensa a prova de culpa, bastando ao consumidor a demonstração da 

conduta ilícita, do dano e do nexo causal. Ademais, há que se considerar 

a inversão do ônus da prova, forte no art. 6º, VIII do CDC. A conduta ilícita 

da parte reclamada está demonstrada na documentação que acompanha a 

inicial, porquanto constam débitos relativos a mensalidades, das quais os 

reclamantes possuem 100% de bolsa estudantil – FIES, além do mais levou 

a registro em cadastro de restrição ao crédito o nome da segunda 

reclamante, sem que esta tenha dado causa a tal débito. O dano moral daí 

decorrente é o que se denomina dano moral “in re ipsa”, ou decorrente do 

ato ilícito em si, a dispensar prova específica, consoante tranqüila 

orientação jurisprudencial: “RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. 

Durante a vigência do contrato de financiamento estudantil, as 

demandantes permaneceram inscritas indevidamente em cadastro 

restritivo de crédito por dois anos, a despeito de a prestação considerada 

devida ter sido adimplida regularmente. 2. Comprovado não só o fato lesivo 

como também a conduta culposa da CEF, que negligenciou a adoção do 

procedimento adequado à quitação da parcela, especialmente porquanto 

seu pagamento foi efetivado diretamente à empresa. Assim, "nos casos 

de inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito, o dano moral 

configura-se in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a 

prejudicada seja pessoa jurídica" (STJ - AGA nº 200801610570, 4ª Turma, 

Rel. Min. Jão Otávio Noronha, DJe 01/02/2011). 3. A quantia arbitrada na 

sentença (R$ 4.650,00) mostra-se consentânea com o dano 

experimentado, além de conciliar satisfatoriamente a pretensão 

compensatória e punitiva com a vedação do enriquecimento sem causa 

(art. 186 c/c art. 927 do Código Civil). 4. Apelações improvidas.” (TRF-2 - 

AC: 200851010120515 , Relator: Desembargador Federal LUIZ PAULO DA 

SILVA ARAUJO FILHO, Data de Julgamento: 24/10/2012, SÉTIMA TURMA 

ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 08/11/2012). Por certo que o art. 14, 

§3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, 

quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou 

(b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Não logrou êxito 

aquela, todavia, na demonstração de tais excludentes. Isso porque a culpa 

exclusiva de terceiro não existe no caso em análise, pois não deve ser 

confundida com o risco da atividade. Os reclamantes não possuem 

débitos com a reclamada, pois são beneficiários de financiamento 

estudantil, e mesmo assim a segunda reclamada teve seu nome inscrito no 

cadastro dos maus pagadores por conta de inadimplemento de 

mensalidade. É inegável que, nos dias atuais, especialmente na sociedade 

de consumo em que vivemos, a restrição nominal em órgãos de proteção 

ao crédito causa incontáveis prejuízos ao cidadão, ultrapassando a esfera 

de simples aborrecimento da vida cotidiana. Nesses termos, tenho por 

caracterizado o dano moral indenizável, e considerando a condição 

econômica das partes, o grau da ofensa, assim como o caráter 

punitivo/educativo da indenização do dano moral, reputo razoável a tal 

título o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para o efeito de declarar a inexistência do 

débito impugnado aos reclamantes, bem como condenar a parte reclamada 

ao pagamento em favor segunda reclamante RUBIA CINTHIA CATHARINA 

GARCIA, a título de danos morais, do 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 da 

citação. Determino ainda que a reclamada proceda, no prazo de cinco 

dias, a exclusão do nome da segunda reclamante dos órgãos de proteção 

ao crédito, pelo débito supracitado, sob pena de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais), a ser revertida em favor da reclamante. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Transitada em julgado esta sentença e 

nada mais sendo requerido no prazo de 15 dias, arquivem-se os autos, 

com as anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 70703 Nr: 634-69.2012.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irani Rodrigues Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josicarmem Vilela Garcia - 

OAB:MT 13.557, Marcio José Negrão Marcelo - OAB:MT 14.599/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a Advogada Dra. Josicarmem Vilela Garcia via DJE para que, 

no prazo de 05 dias, se manifeste em relação às informações de fls. 110.

Com o transcurso do prazo sem manifestação, ou anuindo a advogada 

com a substituição, expeçam-se RPV´s conforme solicitado às fls. 124.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010559-11.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PINHEIRO DANTAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENOQUE MACIEL DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

Autos nº 8010559-11.2016.8.11.0106 Exequente: José Pinheiro Dantas 

Executado: Enoque Maciel da Silva I. Recebo a presente execução, pois, 

em princípio, trata-se de crédito certo, líquido e exigível (NCPC, art. 783, III). 

II. Cite-se a parte devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do crédito exequendo, acrescido dos consectários legais (art. 

829, caput, NCPC). III. No ato da citação, cientifique-se a parte devedora 

de que: a) no caso de integral pagamento do crédito exequendo no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, 

CPC); b) dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para oposição de embargos 

do devedor, independentemente da segurança do juízo, prazo que fluirá a 

contar da juntada aos autos do mandado de citação, contando-se 

individualmente na hipótese de mais de um executado (arts. 914, 915, § 1º 

e 2º, NCPC); c) em havendo alegação de excesso de execução, deverá a 

parte devedora indicar o valor que entende correto, sob pena de rejeição 

liminar dos embargos (art. 917, §3º e § 4º, NCPC); d) a oposição de 

embargos protelatórios implicará na rejeição liminar dos embargos (art. 

920, CPC); e) os embargos do devedor, por regra geral, não terão efeito 

suspensivo (art. 919, caput, NCPC); f) no prazo para embargos, 

reconhecendo a procedência da pretensão executória e comprovando o 

depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor do crédito em 

execução, acrescido das custas e honorários, poderá a parte devedora 

requerer o pagamento parcelado do saldo devedor até 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) 

ao mês; IV. 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 (art. 924, § 1º, do 

CPC), observada eventual indicação de bens pela parte credora ou, na 

falta de indicação, a gradação legal (arts. 829, § 2º e 835, CPC). V. 

Efetivada penhora e avaliado o bem constrito, será facultado à parte 

credora sua imediata adjudicação (art. 876, do NCPC), sem prejuízo da 

alienação direta, por iniciativa da parte credora ou por meio de corretor. VI. 

Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor dado à 

causa, na forma dos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do NCPC, os quais 

deverão ser desde logo incluídos na conta da execução (art. 827, § 1º, do 

NCPC). VII. Os credores poderão providenciar a averbação nos órgãos de 

registro competente, com fulcro no art. 799, IX, do Código de Processo 

Civil. VIII. Cumpra-se, independente de nova conclusão, atentando-se o 

diligente Oficial de Justiça quanto à correta avaliação e discriminação do 

(s) bem (s). Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010688-16.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO SILVA LOBO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE LOBATO DA SILVA (EXECUTADO)

ADEMIR JOSE VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

Autos nº 8010559-11.2016.8.11.0106 Exequente: José Pinheiro Dantas 

Executado: Enoque Maciel da Silva Vistos em correição. I. Recebo a 

presente execução, pois, em princípio, trata-se de crédito certo, líquido e 

exigível (NCPC, art. 783, III). II. Cite-se a parte devedora para, no prazo de 

03 (três) dias, efetuar o pagamento do crédito exequendo, acrescido dos 

consectários legais (art. 829, caput, NCPC). III. No ato da citação, 

cientifique-se a parte devedora de que: a) no caso de integral pagamento 

do crédito exequendo no prazo assinalado, a verba honorária será 

reduzida pela metade (art. 827, §1º, CPC); b) dispõe do prazo de 15 

(quinze) dias para oposição de embargos do devedor, independentemente 

da segurança do juízo, prazo que fluirá a contar da juntada aos autos do 

mandado de citação, contando-se individualmente na hipótese de mais de 

um executado (arts. 914, 915, § 1º e 2º, NCPC); c) havendo alegação de 

excesso de execução, deverá a parte devedora indicar o valor que 

entende correto, sob pena de rejeição liminar dos embargos (art. 917, §3º 

e § 4º, NCPC); d) a oposição de embargos protelatórios implicará na 

rejeição liminar dos embargos (art. 920, CPC); e) os embargos do devedor, 

por regra geral, não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, NCPC); f) no 

prazo para embargos, reconhecendo a procedência da pretensão 

executória e comprovando o depósito judicial de 30% (trinta por cento) do 

valor do crédito em execução, acrescido das custas e honorários, poderá 

a parte devedora requerer o pagamento parcelado do saldo devedor até 

06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 

1% (um por cento) ao mês; IV. 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 (art. 924, § 1º, do CPC), observada eventual indicação de 

bens pela parte credora ou, na falta de indicação, a gradação legal (arts. 

829, § 2º e 835, CPC). V. Efetivada penhora e avaliado o bem constrito, 

será facultado à parte credora sua imediata adjudicação (art. 876, do 

NCPC), sem prejuízo da alienação direta, por iniciativa da parte credora ou 

por meio de corretor. VI. Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) do valor dado à causa, na forma dos artigos 82, § 2º, 84 e 85, 

todos do NCPC, os quais deverão ser desde logo incluídos na conta da 

execução (art. 827, § 1º, do NCPC). VII. Os credores poderão providenciar 

a averbação nos órgãos de registro competente, com fulcro no art. 799, 

IX, do Código de Processo Civil. VIII. Cumpra-se, independente de nova 

conclusão, atentando-se o diligente Oficial de Justiça quanto à correta 

avaliação e discriminação do (s) bem (s). Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-96.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MONTEIRO MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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: 8010079-96.2017.8.11.0106 REQUERENTE: CARLOS MONTEIRO 

MAGALHAES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em correição. 

Em audiência de conciliação as partes não entabularam acordo, conforme 

contido no Id. 9152401. Compulsando os autos, observa-se que a parte 

requerente juntou comprovante de endereço de terceiros. Cabe à parte 

requerente trazer aos autos todos os documentos indispensáveis à 

propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC. Portanto, INTIME-SE a 

parte requerente para juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante 

de endereço atualizado em seu nome e, não sendo possível, declaração 

do proprietário do talonário com firma reconhecida em cartório 

extrajudicial, sob pena de indeferimento da petição inicial. Após, retornem 

os autos conclusos para apreciação. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira 

Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000011-12.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON JOSE SATURNO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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: 15:00 (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, 28 de fevereiro de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE 

OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000011-12.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON JOSE SATURNO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

Autos n 1000011-12.2017.8.11.0106 Exequente: Wanderson José Saturno 

Executado: Banco Bradesco 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 WANDERSON JOSÉ 

SATURNO, em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, todos qualificados. O 

autor alega, em síntese, que está sofrendo desconto em seus 

vencimentos por cobrança de serviço não contratado junto à ré, 

ensejando, portanto, direito à reparação pelos danos materiais e imateriais 

sofridos. Pede, em sede de tutela provisória, a suspensão dos descontos 

até julgamento final do processo. 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, tais elementos não ficaram demonstrados pelos documentos que 

acompanham a inicial, uma vez uq eo requerente juntou tão somente 

documentos pessoais, não comprovando urgência no pleito que justifique 

a concessão da tutela provisória. Em termos de prosseguimento do feito 

DETERMINO: 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. Sem prejuízo, INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 dias, junte comprovante de endereço hábil em 

seu nome, para fins de fixação de competência, vez que o endereço 

apresentado é o mesmo do escritório de seu procurador, sob pena de 

rejeição da inicial. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Juiz 

Substituto

Comarca de Pedra Preta
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41484 Nr: 1231-96.2012.811.0022

 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: Antenor Meireles de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pleito de fls. 150/154.

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.

Após, proceda-se com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48395 Nr: 114-65.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonildo Raimundo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 Vistos etc.

Trata-se de denúncia oferecida pelo representante do Ministério Público 

em desfavor de Leonildo Raimundo dos Santos, devidamente qualificado 

nos autos, atribuindo-lhes a suposta prática dos crimes previstos nos 

artigos artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 c/c artigo 1º, inciso I, da 

Lei n.º 8.176/91.

O acusado foi regularmente notificado (fls.183), apresentando resposta a 

acusação em ref:115 ocasião em que alegou preliminar de absolvição 

sumária.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento. Decido.

Em que pese os argumentos trazidos à baila pela defesa da acusada, 

tenho que razão não lhe assiste, consoante passo a expor.

Com relação a preliminar de excludente da culpabilidade, a absolvição 

sumária está prevista no artigo 397, do Código de Processo Penal, que 

dispõe no seguinte termos:

“Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafo, 

deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando 

verificar:

I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;

II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, 

salvo inimputabilidade;

III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou

 IV - extinta a punibilidade do agente.”

Não há nos autos elementos que demonstrem a existência de qualquer 

uma das causas de absolvição sumária dos acusados.

A mera possibilidade de aferição desta ou daquela causa de excludente 

de culpabilidade na defesa preliminar não é suficiente para, nesta fase 

processual, absolver sumariamente os réus.

Desta feita, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397, do CPP, indefiro o pedido de absolvição sumária 

formulado pela defesa.

Em juízo de cognição sumária constato a plausibilidade jurídica da 

pretensão punitiva estatal, porquanto os fatos narrados na preambular 

acusatória demonstram a materialidade do delito, bem como fortes indícios 

de autoria.

Assim sendo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 

de abril de 2018, às 10h30min, ocasião em que se tomará o depoimento 

das testemunhas de acusação e de defesa.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa resida fora da comarca, 

expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como os 

acusados, para comparecerem a audiência designada.

Oficie-se o Diretor da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa (Mata Grande) 

de Rondonópolis-MT para que providencie a condução do acusado ao 

Prédio deste Juízo, na data supra mencionada, para que o mesmo 

compareça a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 26 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47661 Nr: 2112-05.2014.811.0022

 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: Caio Flávio Xavier Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A-MT, Ozana Baptista Gusmão - OAB:4062-MT

 Vistos etc.

Inicialmente, tendo em vista a ausência injustificada da parte autora à 

audiência de conciliação designada, conforme ref. 46, nos termos do 

artigo 334, §8º, do Código de Processo Civil, APLICO à parte autora a 

multa de 2% (dois porcento) sobre o valor da causa, em benefício do 

Estado de Mato Grosso.

INTIME-SE A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DA MULTA, sob pena de inscrição em dívida 

ativa.

Em respeito ao princípio do contraditório, disposto no artigo 10 do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que especifiquem, com 

objetividade, as provas que pretende produzir, bem como se manifestem 

acerca da possibilidade do julgamento do mérito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 27 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59074 Nr: 2519-40.2016.811.0022

 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 Bradesco Financiamentos S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silva & Vilarinho LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Bumlai Alves Pinto - 

OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pleito de ref. 23.

Expeça-se o mandado de reintegração de posse conforme determina na 

decisão proferida em ref. 04, somente após a parte autora efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça realizada em ref. 12, bem 

como recolher as custas da nova diligência antecipadamente.

Redesigno audiência de conciliação para o dia 16 de maio de 2018, às 

08h20min, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa Comarca.

Cite-se a parte requerida no endereço constante em ref. 23, com pelo 
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menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto no artigo 334 

do CPC, para comparecer a audiência de conciliação, devidamente 

acompanhado de advogado.

Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das partes 

não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, ainda, 

contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex.

Deverá constar no ato de intimação do autor e de citação do requerido 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).

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC) 

da audiência de conciliação designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 27 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46973 Nr: 1818-50.2014.811.0022

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caio Flávio Xavier Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A-MT

 Vistos etc.

Inicialmente, tendo em vista a ausência injustificada da parte autora à 

audiência de conciliação designada, conforme ref. 35, nos termos do 

artigo 334, §8º, do Código de Processo Civil, APLICO à parte autora a 

multa de 2% (dois porcento) sobre o valor da causa, em benefício do 

Estado de Mato Grosso.

INTIME-SE A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DA MULTA, sob pena de inscrição em dívida 

ativa.

Em respeito ao princípio do contraditório, disposto no artigo 10 do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que especifiquem, com 

objetividade, as provas que pretende produzir, bem como se manifestem 

acerca da possibilidade do julgamento do mérito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 27 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50628 Nr: 849-98.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KKAL, Lucineide Aragão Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Cesar de Lins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de Alto 

Araguaia/MT - OAB:

 Vistos etc.

Tendo em vista que a consulta ao sistema BACENJUD restou infrutífero, 

determino o bloqueio de veículos em nome do executado.

É possível a realização de busca de veículo automotor, junto ao sistema 

RENAJUD, a fim de evitar que o executado venha a se desfazer do 

referido bem para frustrar os fins da execução, bem como para garantir a 

execução.

Por sinal, o Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como 

ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de 

restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à 

transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora.

Ademais, essa providência permite garantir que o executado não se 

desfaça do bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem 

causar-lhe qualquer prejuízo.

Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo juiz a fim de garantir 

maior celeridade e efetividade ao processo de execução.

Com essas considerações, DEFIRO a busca de veículos em nome do 

executado por meio do sistema RENAJUD, determinando o bloqueio, caso 

positivo.

Restando êxito na localização dos bens, expeça-se de imediato mandado 

de penhora e avaliação.

Sendo infrutífera a busca de dados do executado, intime-se exequente 

para manifestar-se a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 27 de fevereiro 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49598 Nr: 450-69.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Moraes da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michell José Giraldes Portela - 

OAB:MT/10081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A-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.

Pedra Preta-MT, 27 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43012 Nr: 1248-98.2013.811.0022

 AÇÃO:  Proced imentos  Traba lh is tas->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geisimara Teixeira Colso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certifique-se a tempestividade do recurso de apelação apresentado pela 

parte Requerida às folhas nº 96/104.

Intime-se o autor para apresentar Contrarrazões ao recurso interposto 

pela parte requerida, no prazo de 15 dias.

 Após, decorrido o prazo supra, 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 Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44499 Nr: 477-86.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Widal & Marchioretto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Freitas Fernandes - 

OAB:19.171, Helber Guimaraes Mariano - OAB:18.941, Samuel de 

Campos Widal Filho - OAB:7.197-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Inicialmente, cite-se o requerido Guilherme Augustin no endereço 

constante nos autos de embargos à execução de código 50681, devendo 

o Sr. Oficial de Justiça proceder a citação do requerido por hora certa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44551 Nr: 514-16.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Rocha de Souza, Jordino Rocha de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Regina Almeida 

Freitas - OAB:9.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 101, tendo em vista que o recolhimento das custas 

da carta precatória deve ser recolhida no juízo deprecado de acordo com 

a CNGC/MT.

Assim, intime-se a parte autora para retirar a carta precatória para 

distribuição no juízo deprecado, devendo recolher as custas da missiva na 

comarca de Cuiabá.

 Desde já informo a parte autora que a restituição dos valores recolhidos 

nos autos as fls.83/86 deve ser solicitado junto ao departamento 

responsável do Tribunal de Justiça.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42727 Nr: 977-89.2013.811.0022

 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: Rosa Maria Rodrigues Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Matias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucilene Maria Oliveira - 

OAB:5296/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a patrona da autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos quanto a não localização da certidão de óbito do 

requerido, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43681 Nr: 1817-02.2013.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Mathias de Oliveira 

- OAB:MT/16.451

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito intimando o patrono da exequente para que no prazo de 

05 (cinco) dias manifeste sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça fl. 57.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12350 Nr: 370-86.2007.811.0022

 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): Nelson Dias de Morais, Luiz Carlos Aranha 

Prietch, José Rodrigues da Cruz, José Luiz Bárbara Neto, Elemar dos 

Santos Bertinetti, Helil Faria de Queiroz, Clinica Radiológica Dr Bertinetti SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daltro Edson dos S. Damian - 

OAB:3615-B, Diego Tobias Damian - OAB:10257, Flavia Aparecida 

Crozara Garcia - OAB:10511, Flávio Fernandes Domingos de 

Siqueira - OAB:10094/MT, Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435, José Pereira da Silva Neto - OAB:3273, Shirlei 

Mesquita Sandim - OAB:5257

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007CGJ, 

impulsiono o feito intimando os patronos dos requeridos, para que no 

prazo legal apresente memoriais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44764 Nr: 694-32.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderleia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adnael Ferreira Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr 

Welson Gaiva Marino - OAB/MT nº 14.033, para promover a defesa da 

exequente, para tanto, no prazo de 10 (dez) dias indique bens do 

executado passiveis de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40355 Nr: 107-78.2012.811.0022

 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: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não-Padronizados PCG-Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovenil Luiz da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15484-A/MT, Jorge José Justi waszak - OAB:16.878/PR, 

Rafaelle Oliveira Noronha Luz - OAB:17.426, Sillene Elias Ribeiro - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007CGJ, 

impulsiono o feito ao(s) patrono(s) do requerente, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça fls. 101/102.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62390 Nr: 1530-97.2017.811.0022

 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: Anhanguera Educacional S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coordenadoria de Defesa do Consumidor – 

Procon de Pedra Preta/MT, Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES 

FERNANDES - OAB:18804/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) PATRONO(A) DO(A) AUTOR(A), para que no prazo 

legal, apresente Impugnação à Contestação Ref. 24.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-43.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE ROSA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (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 PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 28 de 

fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte Requerente, para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Nº DO PROCESSO: 

1000168-43.2017.8.11.0022 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Advogado do(a) 

REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - MT0021521A 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO 

DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEDRA PRETA RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-73.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE SOUZA CHAGAS (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 PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 28 de 

fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, 

dentro do prazo legal de 05(cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Nº 

DO PROCESSO: 1000069-73.2017.8.11.0022 VALOR DA CAUSA: R$ 

169,28 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625A OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 (66) 34861197

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147839 Nr: 7868-69.2017.811.0028

 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 RCI Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hilton de Figueiredo Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Gonçalves Oliveira - 

OAB:38.762-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 147839

SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por Banco RCI BRASIL 

S/A em face de HILTON DE FIGUEREIDO FILHO.

 O autor manifestou nos autos postulando pela desistência da ação, ref. 9.

É o breve relatório.

Decido.

Neste sentido, diante do pedido formulado pelo autor, em face à 

desistência, observa-se que o mesmo merece acolhimento.

Diante do exposto, homologo o pedido de desistência proposto pelo 

advogado da parte autora, com fundamento no artigo 485, VIII, do 

CPC/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito.

Tendo em vista que o autor manifesta a desistência de prazo recursal, 

certifique o presente transito em julgado da sentença, após, procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 85900 Nr: 569-80.2013.811.0028

 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: Marcio da Costa Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salvador da Costa Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, Luiz Gutemberg Eubank de Arruda - 

OAB:3.009-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Augusto Malheiros 

Fernandes de Souza - OAB:3988

 VISTOS,

O processo encontra-se em fase de execução de sentença.

Considerando petição (Ref. 152) do Exequente ANTONIO SEBASTIÃO DA 

COSTA MARQUES, intime-se o Executado SALVADOR DA COSTA 

MARQUES a fim de que promova o integral cumprimento do acordo 

homologado por sentença neste juízo, especificamente referente ao item 

7, no prazo improrrogável de 15(quinze) dias, sob pena de incidir perdas e 

danos e multa diária de R$1.000,00 até R$ 50.000,00.

OFICIE-SE ao Cartório de Registro de Imóveis, a fim de que seja dado 

cumprimento ao referido acordo (Ref. 106), consignando-se que as 

despesas referente à transferências será arcada pela parte beneficiada, 

devendo a presente decisão bem como a sentença Ref.106 acompanhar o 

dito ofício.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE, e façam os autos conclusos.

INTIME-SE,e CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150502 Nr: 445-24.2018.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto da Costa Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4493

 Vistos etc.

Inicialmente, cumpre destacar que a Defesa do acusado Roberto 

apresentou resposta à acusação à ref. 18, alegando que o 

desentendimento se deu em razão de embriaguez e que não há dolo direto 

para configuração do crime de ameaça; porém, essas questões serão 

esclarecidas durante a instrução processual.

Sendo assim, não havendo caso de absolvição sumária, designo 

audiência de instrução para o dia 19 de março de 2018, às 15h30, ocasião 

em que será ouvida a vítima, as testemunhas de acusação/defesa e 

realizado o interrogatório do réu.

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.
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Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151192 Nr: 715-48.2018.811.0028

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ciron Benicio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joedil Marciano Pires da 

Silva - OAB:10.229-MT, Luiz Lauremberg Eubank de Arruda - 

OAB:4493

 Intimar advogado do acusado da decisão de ref.06

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 139788 Nr: 3936-73.2017.811.0028

 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: Postos Costa Marques LTDA, Indalécio da Costa 

Marques Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio da Costa Marques, Comercio de 

Combustivel e Lubrificantes Pocone Eireli - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003-MT

 Intimar advogado parte autora para manifestar ref. a contestação ref. 39

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 122042 Nr: 1527-61.2016.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA SANTOS CHAVES

 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:

 CÓDIGO: 122042

DECISÃO

VISTOS,

Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 41297 Nr: 149-17.2009.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida Alcopan Alcool do Pantanal Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:9.749 B, Carlos Eduardo Maluf Pereira - OAB:10407/MT, Gisele 

Raquel Zulli - OAB:10397, Paulo Sergio Daufenbach - OAB:5325/MT

 CÓDIGO: 41297

DECISÃO

VISTOS,

 Defiro os pedidos de ref. 31. Proceda com a alteração no polo passivo.

 Intime-se o autor para apresentar o cálculo atualizado do débito.

 Com a apresentação do cálculo atualizado, expeça-se Carta Precatória 

para a 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande a fim de proceder a 

respectiva penhora no rosto dos autos da Ação de Falência interposta 

naquela vara em face da executada, sob o n.º 75-41.2009.811.0002 

(10/2009).

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 60845 Nr: 1764-08.2010.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erenilza Bezerra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Faust - OAB:13610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 60845

DECISÃO

VISTO,

Tendo em vista que o feito encontra-se na fase de cumprimento de 

sentença não cabendo mais contestação, bem como o requerido nada 

manifestou em relação aos cálculos apresentados pela autora hei por bem 

homologá-los.

Certifique-se quanto ao decurso do prazo para o requerido impugnar a 

execução, após, expeçam-se as necessárias RPV’s, com observância 

aos valores acima homologados.

Após, expeça-se o respectivo alvará na forma requisitada, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 69809 Nr: 1258-95.2011.811.0028

 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: Josefa Santana Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Faust - OAB:13610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data foram scaneadas todas as peças 

destes autos, voltando estes a tramitar de forma eletrônica (Apolo 

Eletrônico).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147507 Nr: 7750-93.2017.811.0028

 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): Zenieta Soares da Silva Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora da certidão do oficial de justiça ref. 14

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 69809 Nr: 1258-95.2011.811.0028

 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: Josefa Santana Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Faust - OAB:13610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a petição do réu e 

documentos anexada/juntada no dia 26/01/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 84900 Nr: 241-53.2013.811.0028

 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: Merentina Thomé Felisbino

 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:

 Intimar para no prazo legal manifestar nos autos do retorno dos autos e 

acórdão de ref.44

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 61174 Nr: 1797-95.2010.811.0028

 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: Timoteo Teófilo de Oliveira

 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:

 Certifico e dou fé que, nesta data todas as peças destes autos foram 

scaneados, voltando estes autos a tramitar de forma eletrônica (Apolo 

eletrônico).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 70198 Nr: 1347-21.2011.811.0028

 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 Augusto da Cunha

 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:

 Certifico e dou fé que, nesta data foi scaneada todas as peças destes 

autos, voltando estes a tramitar de forma eletrônica (Apolo Eletrônico).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 61174 Nr: 1797-95.2010.811.0028

 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: Timoteo Teófilo de Oliveira

 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:

 CÓDIGO: 61174

DESPACHO

VISTOS,

Considerando o retorno dos autos da Instância Superior, 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: 8016961-51.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI ANTONIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8016961-51.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ROSELI ANTONIA DA SILVA 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS S.A. VISTO, 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. Trata-se se Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por 

ROSELI ANTONIA DA SILVA em face de RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. Narra a inicial que a 

requerente foi negativada pela reclamada por uma divida indevida, 

desconhece a divida inserida nos órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa 

e SPC) nos valores de R$ 1.070,00 – contrato 40853300 e R$ 1.637,00 – 

contrato 0016001000201087, ambas inseridas em 23/02/2016. Afirma 

ainda, que não conhece a empresa requerida e desconhece qualquer 

transação nos valores indicado no extrato. Em sede de contestação, a 

requerida não logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança. Em 

que pese trazer aos autos o que os referidos débitos é oriundos da 

cessão de crédito firmada com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, esta 

juntou apenas a comunicação enviada pelo SERASA, com a referida 

notificação da cessão de crédito, cumprindo o disposto no art. 290 do 

Código Civil. Porém deixou de juntar aos autos o contrato firmado com o a 

CEF, bem como seus demonstrativos financeiros, tornando a cobrança 

indevida. Requer ainda na presente demanda a reparação por danos 

morais, em razão da negativação indevida. No que se refere ao quantum 

da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o 

seu arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o 

poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois 

também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal 

do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito 

aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima da vítima e nas suas 

relações sociais. 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 inscrição 

anterior, posto que a inscrição realizada pela requerida ocorreu em 

23/02/2016, vislumbra-se nos autos outros registros datados de 

04/08/2015 e 15/07/2015, meses antes da inserção dos débitos em 

discussão nos presentes autos, 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 as inscrições desta lide não sejam 

legítimas, 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 das provas 

acostadas aos autos e em decorrência da preexistência de inscrição 

legítima, não há que se falar em ocorrência de dano moral indenizável, 

pois, a meu ver, não houve lesão a nenhum dos bem jurídicos acima 

mencionados, bem como, o reclamante 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 dos 

débitos junto a parte requerida nos valores R$ 1.070,00 – contrato 

40853300 e R$ 1.637,00 – contrato 0016001000201087, e DETERMINAR a 

exclusão do nome da requerente no cadastro restritivo de órgãos de 
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proteção ao crédito. 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: 8010258-41.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA COSTA TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUDNEIA FREITAS ARRUDA OAB - MT0013136A (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: 

8010258-41.2015.8.11.0028 REQUERENTE: ALZIRA COSTA TOLEDO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Trata-se de reclamação pela parte autora em face da requerida 

sob a alegação de que recebeu no mês de junho de 2015 duas faturas 

com com valor de R$ 77,05 (setenta e sete reais e cinco centavos), R$ 

28,72 (vinte e oito reais e setenta e dois centavos) – UC n. 7764928, 

informando que a reclamada procedeu a alteração unilateral das datas de 

vencimento. Aduz 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 precisaria se dirigir até a 

comarca de Cuiabá/MT para solucionar o impasse. 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. 

Ultrapassada a preliminar, 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, 

arbitrariedade ao realizar cobrança de forma dúplice no mesmo mês. 

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 das quantias aplicadas a 

fatura de maio e junho de 2015. Se comparado com as demais faturas em 

que a parte consumidora alega a cobrança indevida, pode-se observar 

que o consumo (kWh) no documento fornecido pela reclamada em 

contestação, é muito diferente, vejamos: 2015 Janeiro 36 Maio 62 

Fevereiro 111 Junho 62 Março 38 Julho 67 Abril 71 Agosto 30 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. 

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 e/ou em duplicidade 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. Contudo, não assiste razão a parte 

reclamante quando diz sobre a existência de dano moral indenizável, uma 

vez que dos fatos narrados se depreende mero aborrecimento em razão 

dos dissabores da vida cotidiana. 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 PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, DECLARO INEXISTENTE os 

débitos objeto da lide no importe de R$ 77,05 (setenta e sete reais e cinco 

centavos), R$ 28,72 (vinte e oito reais e setenta e dois centavos), com a 

consequente nulidade da fatura do mês de maio e junho de 2015 

(cobradas no mês de junho), devendo a parte ré proceder cobrança e 

faturamento condizente com cada mês. 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: 8010970-31.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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ANTONIO DA SILVA DALLA NORA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDELINO PEREIRA LEITE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010970-31.2015.8.11.0028 REQUERENTE: ANTONIO DA SILVA DALLA 

NORA - ME REQUERIDO: LAUDELINO PEREIRA LEITE 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 ANTONIO DA SILVA 

DALLA NORA – ME (MERCADO BOM JESUS) em face da LAUDELINO 

PEREIRA DA SILVA. Em síntese, sustenta a parte requerente que é credor 

do valor de R$ 1.413,73 (mil quatrocentos e treze reais e setenta e três 

centavos), oriundos de compras realizados pelo requerente em seu 

estabelecimento comercial. Designada audiência de conciliação, restou 

prejudicada ante o não comparecimento da parte reclamada (Id 8506151), 

regularmente citada e intimado para o ato via oficial de justiça (Id 

8506140). Deixou de apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, 

REVEL. Nota-se que regularmente citada para comparecer em audiência 

de conciliação, a parte requerida não compareceu ao ato, nem mesmo 

contestou a ação, o que impõe a aplicação da regra processual descrita 

no art. 20 da Lei 9.099/95 que estabelece que reputar-se-ão verdadeiros 

os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da 

convicção do juiz. O requerente em audiência de conciliação, requereu os 

efeitos da revelia e a compensação do valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), que afirma ter recebido do requerido após a distribuição da 

presente demanda. 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 R$ 

913,73 (novecentos e treze reais e setenta e três centavos) acrescido de 

juros de mora 1% ao mês a partir da citação válida e correção monetária 

pelo INPC a partir da data do fato danoso. 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: 8012794-88.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO GONCALO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

DESPACHO VISTOS, Considerando que o nome constante no acordo 

juntado aos autos diverge do cadastrado no polo ativo da ação, intime-se 

a parte autora para manifestar se houve transação, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013623-69.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE ROSA 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013623-69.2016.8.11.0028 REQUERENTE: CLEIDE ROSA 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 As partes compuseram acordo extrajudicial em 

19/09/2016, instrumento acostado aos autos no Id 8658100, cujo valor 

será depositado na conta do patrono da parte requerente. Comprovante 

de pagamento anexo no Id 8658107. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

ACORDO por sentença, para que produza seus legais efeitos e, por 

consequência, EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos 

do artigo 487, III, “b” do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto 

os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018123-81.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON RENATO ARRUDA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018123-81.2016.8.11.0028 REQUERENTE: GERSON RENATO ARRUDA 

COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTOES 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. 8597227 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. 8597227 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: 8016826-39.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDYMARA DINIZ RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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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: 

8016826-39.2016.8.11.0028 REQUERENTE: EDYMARA DINIZ RAMOS 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos. 

Trata-se de reclamação cível na qual objetiva a parte autora a condenação 

da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em 

decorrência da inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes por 

dívida que alega ilegítima. Em sua contestação, a reclamada limita-se a 

aduzir que não houve qualquer prática ilícita de sua parte, uma vez que, 

não tendo detectado o pagamento feito pela parte autora em seu sistema, 

a negativação foi lícita. 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. A preliminar de 

litispendência suscitada resta prejudicada, uma vez que nos autos n. 

8010781-82.2017.811.0028, houve pedido de desistência. Vencida a 

preliminar, passo 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 inexistentes no processo qualquer 

demonstração da licitude da negativação, tendo em vista que as telas 

sistêmicas não são provas robustas 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, 

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. 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 concedia, 

REJEITO a preliminar de mérito suscitada 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$ 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 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: 8016880-05.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA ALESSANDRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIEN CODE SISTEMAS E SOFTWARE LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 

8016880-05.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JESSICA ALESSANDRA DE 

MORAES REQUERIDO: ALLIEN CODE SISTEMAS E SOFTWARE LTDA - ME 

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, cópia de nota 

fiscal de venda de produtos a reclamante, inclusive com o mesmo 

endereço informado na exordial. 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 
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autora, não pode agora neste juízo requerer a devida reparação pelos 

danos morais que a reclamada teria lhe causado. Assim, como a parte 

Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se a improcedência do pedido. Desse modo, havendo o débito, não 

há ato ilícito a imputar à reclamada/credora, a qual age num exercício 

regular do direito de inscrever nos cadastros de inadimplentes o nome do 

seu devedor. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, 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: 8012702-76.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

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: 

8012702-76.2017.8.11.0028 REQUERENTE: JOSE SANTOS DE ALMEIDA 

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 8805398, 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: 8015780-15.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IVO ANTONIO MESAVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA OAB - MT0016611A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Visto etc, Homologo nos termos da minuta. PRI.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012743-43.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JONICE MARTINS PERES (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)

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8012743-43.2017.8.11.0028 REQUERENTE: JONICE MARTINS PERES 

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 9483749, 

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: 8012837-88.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDE VIEIRA DE ALMEIDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT0014613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8012837-88.2017.8.11.0028 REQUERENTE: EVANILDE VIEIRA DE ALMEIDA 

FERREIRA 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: 8013002-38.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO QUINTINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(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: 

8013002-38.2017.8.11.0028 REQUERENTE: ROGERIO QUINTINO 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, 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: 8013732-49.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013732-49.2017.8.11.0028 REQUERENTE: BENEDITO CONCEICAO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por 

danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. As partes compuseram acordo extrajudicial, acostado 

aos autos, cujos valores foram depositados na conta do patrono da parte 

requerente, conforme o comprovante de pagamento realizado pela 

requerida. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para 

que produza seus legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o 

processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” c/c 

art. 924, II do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao 

ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010573-06.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SEBASTIAO COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0015555A (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)

 

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Trata-se 

de pedido de homologação de acordo. 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. Após, 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: 8018500-52.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA CATARINA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. CLARO DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERNESTO CAMPOS FILHO OAB - MT0006666A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 9 de abril de 2018 as 16:40h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-78.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARINA CECILIA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

 

DECISÃO VISTOS, Trata-se de Ação Declaratória de Negativa de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela Antecipada proposta por 

OSMARINA CECILIA DE CARVALHO em face de RODOBENS 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. Requer o autor, 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 

à exclusão do nome do 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), 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 

a Requerida para participar da audiência conciliatória sob pena de revelia. 

4 – Concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 

n° 13.105/15. 5 – INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do 

CDC. 6 – INTIMEM-SE. 7 – CUMPRA-SE. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 
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Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014959-11.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LENIELSON BATISTA ARRUDA LANGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte para audiência no dia 9 de abril de 2018 as 16:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010761-28.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR MARIA DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT0014613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010761-28.2016.8.11.0028 REQUERENTE: NAIR MARIA DE ARRUDA 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. As partes compuseram acordo extrajudicial, acostado 

aos autos, cujos valores foram depositados na conta do patrono da parte 

requerente, conforme o comprovante de pagamento realizado pela 

requerida. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para 

que produza seus legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o 

processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” c/c 

art. 924, II do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao 

ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-34.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DAIENE DO NASCIMENTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANINE CRISTINA RODRIGUES ROCHA OAB - MT24403/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, Trata-se de Reclamação Consumerista por Falha na Prestação do 

Serviço c/c Danos Morais e Tutela Acautelatória proposta por DAIENE DO 

NASCIMENTO RODRIGUES em face de VIVO S/A. Requer a autora, em 

sede de tutela antecipada, que a requerida restabeleça o serviço de 

telefonia móvel. 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 caso, postula a reclamante a concessão da antecipação da 

tutela para que a reclamada providencie o restabelecimento de telefonia 

móvel no aparelho telefônico da reclamante, com o número que sempre 

utilizou. O pedido merece acolhimento. No que pese a regularidade ou não 

do corte, 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. Considera-se, ainda, que a 

medida não trará nenhum prejuízo à reclamada. Pelo contrário, caso 

procedente a pretensão posta na inicial, terá diminuído os possíveis danos 

a serem reparados. Em que pese ao plano a ser restabelecido, verifico 

que faz parte do mérito da ação, razão pela qual determino tão somente o 

restabelecimento da linha telefônica. Ante o exposto, DEFIRO 

PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA pleiteada para o fim de 

determinar que a empresa demandada se proceda restabelecimento da 

telefonia móvel no número (65) 99974-0059, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitado a R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Em se tratando de obrigação de fazer, FIXA-SE 

multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) em caso de 

descumprimento da presente decisão, a teor do que dispõe o art. 499, do 

Código de Processo Civil. Com as providências necessárias, CITE-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. DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei nº 13.105/2015. INVERTO 

o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010428-76.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA SUELE PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

JOSE FELIX DE ARRUDA (REQUERENTE)

ELISANGELA FERNANDA DE ALMEIDA COSTA SILVA (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: 

8010428-76.2016.8.11.0028 REQUERENTE: SAMARA SUELE PEREIRA DA 

COSTA, ELISANGELA FERNANDA DE ALMEIDA COSTA SILVA, JOSE 

FELIX DE ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma 

do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de 

indenização por danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO 

– DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A As partes compuseram acordo 

extrajudicial acostados aos autos, ELISANGELA FERNANDA DE ALMEIDA 

COSTA SILVA no Id 10137964 e JOSE FELIX DE ARRUDA no id 10137968. 

Cumpre salientar que a parte requerida juntou aos autos comprovante de 

pagamento, atestando o cumprimento do acordo entabulado. 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 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: 8013086-39.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A - GRUPO 

ENERGISA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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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: 

8013086-39.2017.8.11.0028 REQUERENTE: SILAS FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A - GRUPO ENERGISA 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 8785969, 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: 8018127-21.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO NILZO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018127-21.2016.8.11.0028 REQUERENTE: GONCALO NILZO DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA 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. 11379623 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. 11379623 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: 8013357-48.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE ARRUDA DENIS (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: 

8013357-48.2017.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA JOSE DE ARRUDA 

DENIS 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000233-20.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA DE PAULA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA OAB - MT0016189A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

DESPACHO VISTOS, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. 

Em análise detida dos autos, verifica-se ausência de documento essencial 

ao deslinde da demanda. Dessa forma, nos termos do art. 321 do CPC, 

intime-se a parte autora para acostar aos autos comprovante de 

residência, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para análise do 

pleito liminar. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015416-43.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOADILSON ESMERALDO MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ALVES SOARES OAB - TO3216 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8015416-43.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JOADILSON ESMERALDO 

MARTINS DE ALMEIDA 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: 8010209-97.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALEANDRO RONDON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

GILSON JOSE DA SILVA - O RUTIATABA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte para audiência no dia 6 de abril de 2018 as 14:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013369-62.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIO SANTOS 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: 

8013369-62.2017.8.11.0028 REQUERENTE: ANIZIO SANTOS 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 8803860, 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: 8013366-10.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ERMELINDA NUNES 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: 

8013366-10.2017.8.11.0028 REQUERENTE: ERMELINDA NUNES 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: 8018431-20.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LOURDES DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-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: 

8018431-20.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ANTONIA LOURDES DE 

OLIVEIRA E SILVA REQUERIDO: VIVO 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 INEXISTENCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ANTONIA LOURDES DE 

OLIVEIRA E SILVA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO S.A) 

Designada audiência de conciliação para o dia 28/08/2017, constatou-se 

ausência das partes ID 9641092, estando devidamente intimadas para o 

ato requerente (n. evento 11825586) e requerida (n. evento11825585). 

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. 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: 8018440-79.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LOURDES DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018440-79.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ANTONIA LOURDES DE 

OLIVEIRA E SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

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 ANTONIA LOURDES DE OLIVEIRA E SILVA em face da 

CLARO TV. Narra a inicial que a parte requerente foi surpreendida com a 

recusa do seu cadastro em uma loja de utilidade domestica da capital, em 

razão do seu nome estar inserido nos órgãos de restrição de proteção ao 

crédito, referente ao débito de R$ 134,99 (cento e trinta e quatro reais e 

noventa e nove centavos – contrato n. 200613440. Afirma a requerente 

nunca ter contratado nem utilizados os serviços de TV da requerida. 

Pleiteia a declaração da negativa de débito e a condenação da requerida 

ao pagamento de indenização por dano moral. Em contestação a requerida 

afirma que as cobranças são referentes aos serviços de TV por 

assinatura prestada a reclamada, oriundas do contrato CLARO TV 

021/13119037-6, referente ao pacote família fidelidade DTV2014, contrata 

em 15/03/2015, através do atendimento CALL CENTER. O qual encontra-se 
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cancelado por inadimplência. Que agiu no exercício regular do direito do 

credor, cobrar os serviços prestados e não pagos. Destaque-se ainda 

que a requerida não comprovou devidamente a relação jurídica entres as 

partes. Afirma que houve a contratação via call center, porém junta 

apenas print da tela do sistema interno. Não trouxe aos autos prova cabal, 

qualquer contrato, gravação ou outra prova de que comprove que a 

requerente tenha solicitado e/ou utilizado dos serviços fornecidos. Razão 

pela qual deve ser declarada a inexistência do débito 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 anterior e posteriores a anotação em análise, e o processo 

citado na inicial do debito anterior da telefônica, este foi extinto sem 

julgamento do mérito em razão da ausência da requerente na audiência de 

conciliação. 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 inscrição 

anterior e legítima, no extrato do SPC/SERASA acostado na inicial inserida 

em 08/04/2013, 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 supracitada. 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 134,99 

(cento e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos – contrato n. 

200613440, bem como DETERMINAR a exclusão do nome da requerente 

no cadastro restritivo de órgãos de proteção ao crédito, somente do 

referido débito. 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: 8013919-91.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIA CONCEICAO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-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: 

8013919-91.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ELCIA CONCEICAO LEITE 

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. As partes compuseram acordo extrajudicial datado 

21/12/2016, anexo - Id 8559329. Decorrido o prazo determinado no 

acordo, sem manifestação das partes. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

ACORDO, e por consequência EXTINGO os autos, com julgamento do 

mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 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 

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: 1000186-12.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANY FERNANDES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANINE CRISTINA RODRIGUES ROCHA OAB - MT24403/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

 

DESPACHO VISTOS, Em análise detida dos autos, verifica-se ausência de 

documento essencial ao deslinde da demanda. Dessa forma, nos termos 

do art. 321 do CPC, intime-se a parte autora para acostar aos autos 

comprovante de residência, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos para análise do pleito liminar. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014420-45.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SILZA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT0021004A (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: 

8014420-45.2016.8.11.0028 REQUERENTE: SILZA APARECIDA 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. As partes compuseram acordo extrajudicial datado 

10/07/2017, anexo - Id 8811907. Decorrido o prazo determinado no 

acordo, sem manifestação das partes. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

ACORDO, e por consequência EXTINGO os autos, com julgamento do 

mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 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 

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: 1000152-37.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

DESPACHO VISTOS, Em análise detida dos autos, verifica-se ausência de 

documento essencial ao deslinde da demanda. Dessa forma, nos termos 

do art. 321 do CPC, intime-se a parte autora para acostar aos autos 

comprovante de residência, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102081/3/2018 Página 452 de 477



conclusos para análise do pleito liminar. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010822-54.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SELSO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010822-54.2014.8.11.0028 REQUERENTE: SELSO DA SILVA SANTOS 

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 REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO proposta por 

SELSO DA SILVA SANTOS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Constatou-se na inicial que a fatura da 

Unidade Consumidora está diverso do nome do requerente, intimado para 

regularizar a documentação acostada. (Id 8484793). Decorrido o prazo, a 

parte requerente manteve-se inerte. (mov. 16). Nesse passo, em se 

tratando de inércia da parte requerente o processo deve ser extinto. Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e 

as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; ANTE O EXPOSTO, opino pela extinção do feito sem 

julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, III, 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: 8010239-35.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN FHILIPE EVANGELISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO Vistos, 1. DISPENSO o relatório a teor do artigo 

38 da Lei 9099/95. DECIDO. 2. A parte reclamante requereu conforme 

evento de n. 14, a extinção do feito por não ter mais interesse em 

prosseguir com a demanda. Saliento que diante da do contrato juntado nos 

autos, é essencial a realização de perícia, o que torna incompetente do 

presente juizado. 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 n. 14 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000224-58.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE ALMEIDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA OAB - MT0016189A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

DESPACHO VISTOS, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. 

Em análise detida dos autos, verifica-se ausência de documento essencial 

ao deslinde da demanda. Dessa forma, nos termos do art. 321 do CPC, 

intime-se a parte autora para acostar aos autos comprovante de 

residência, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para análise do 

pleito liminar. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011063-57.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ENOIBIS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 9 de abril de 2018 as 17:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010427-33.2012.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DORIVAL DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT0014613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBER CESAR DA SILVA OAB - MT0004784A (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

DESPACHO VISTOS, Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos. 

Não havendo requerimentos, ao arquivo com baixas. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011050-58.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA CAMPOS EURINDO (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:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011050-58.2016.8.11.0028 REQUERENTE: EDNA CAMPOS EURINDO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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 DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, proposta por EDNA CAMPOS EURINDO em face do 

BANCO BRADESCO S/A. 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. Da preliminar – da 

ausência de condição da ação – falta de interesse de agir. O requerido 

alega que a requerente não demonstra nos autos que sua pretensão foi 

resistida pela requerida. Não consta pedido administrativo anterior a 

demanda. Quanto a pretensão resistida esta se confunde com o mérito e 

com ele será analisada. A provocação do judiciário já faz exsurgir a 

necessidade dele para resolver a situação conflituosa. Ademais, ato 

questionado persiste no tempo, legitimando a autora e fazendo surgir o 

seu interesse de agir. Portanto REJEITO a preliminar, e passo a analise do 
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mérito. Do Mérito Anote-se que, na espécie, o nexo causal está bem 

caracterizado, haja vista que foi a parte requerida quem, negligentemente, 

promoveu o lançamento do nome da requerente no cadastro de órgão de 

proteção ao crédito, conforme se depreende dos documentos trazidos 

aos autos. Destaque-se ainda, que o requerido em sua contestação não 

trouxe provas, apenas afirmou existir a relação contratual e que a 

instituição financeira adota todo procedimento padrão, exigência de cópias 

de documentos pessoais para que haja concretização das transações 

financeiras. Porém não trouxe a lide provas documentais, para a 

elucidação dos fatos. Apenas alegações infundadas. Razão pela qual 

deve ser declarada a inexistência do débito em nome do requerente. 

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. 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 

fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, para: a) DECLARAR a inexistência 

do débito no valor de R$ 115.86 (Centro e quinze reais e oitenta e seis 

centavos) referente ao contrato 020247291000042, inserido em 

27/11/2012; b) DETERMINAR à parte requerida, fazer a exclusão do nome 

da requerente dos órgãos de proteção ao crédito referente ao débito 

supracitado, bem como c) CONDENAR a requerida ao pagamento da 

quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em favor do requerente a título de 

danos morais, devendo 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: 8012722-04.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BEZERRA NEGREIRO (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:

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: 

8012722-04.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ANTONIO BEZERRA 

NEGREIRO REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A parte requerente, através de seu 

advogado, requer a desistência e a extinção do feito, em razão da UC já 

ter sido indenizada em outro processo. (Id 8540874) 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 baixas. 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: 8018432-05.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ELI DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 6 de abril de 2018 as 14:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012802-65.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BISMARCK JUNIOR GOMES DE ARRUDA PROENCA MORAES 

(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:

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: 

8012802-65.2016.8.11.0028 REQUERENTE: BISMARCK JUNIOR GOMES DE 

ARRUDA PROENCA MORAES REQUERIDO: ENERGISA 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. 8541870 a 

extinção/arquivamento do feito por não ter mais interesse em prosseguir 

com a demanda, haja vista que o objeto desta já fora analisado junto aos 

autos n. 8012800-95.2016.811.0028. 3. Desnecessária a anuência da 

parte reclamada – Enunciado 90 – FONAJE. 4. No evento de Num. 

8557220, fora realizado acordo nos autos conforme a petição anexa. 5. 

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. 8541870 e JULGO EXTINTO o presente feito sem 

julgamento do mérito com relação as partes PAULO FRANCISCO DO 

ROSÁRIO e PAULO RONDON DA SILVA. 6. Noutra banda, nos termos do 

art. 487, inciso III, “b” do CPC, HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e 

declaro extinto o processo. 7. Sem custas e honorários advocatícios 

(artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 8. Submeto a presente decisão ao Juiz 

Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 9. 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: 8015239-79.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAES DE PROENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8015239-79.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JUAREZ PAES DE PROENCA 

REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. A parte requerente, através de seu 

advogado, juntou pedido de desistência e extinção do feito – Id 8569479. 
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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 e, por 

consequência, a EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, 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 

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: 8010604-21.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010604-21.2017.8.11.0028 REQUERENTE: ALFREDO NOGUEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido Trata-se de Ação de Indenização por 

danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. Tendo em vista que as partes compuseram acordo 

extrajudicial, acostado aos autos no Id 8612961, 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: 8015378-31.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NILCE DE PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8015378-31.2016.8.11.0028 REQUERENTE: NILCE DE PAULA 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: 8010605-40.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEY CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (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: 

8010605-40.2016.8.11.0028 REQUERENTE: LUCINEY CONCEICAO DA 

SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos. 

1. DISPENSO o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 2. A 

parte executada/reclamada informou junto a este juízo o pagamento do 

acordo realizado em audiência de conciliação, bem como o cumprimento 

da obrigação de fazer, conforme petição de Num. 8516585, havendo 

aquiescência da parte reclamante/exequente por seu silencio. 3. Desta 

feita, entendo que o feito deve ser extinto com resolução do mérito, a teor 

do Código de Processo Civil, in verbis: 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”. 4. Isto Posto, conforme teor da movimentação Num. 

8516585, com fundamento nos artigos 924, inciso II do Código de 

Processo Civil, DECLARO EXTINTO o presente feito, dando por satisfeita a 

presente execução. 5. Expeça-se competente alvará para transferência 

dos valores já depositados, caso haja necessidade. 6. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 7. Submeto a 

presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 8. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. CARLOS AGUSTO 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: 8010154-88.2011.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA DE ARRUDA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010154-88.2011.8.11.0028 REQUERENTE: LUCIMARA DE ARRUDA 

NEVES REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSOROCIO NACIONAL 

HONDA LTDA VISTOS, A autora alega que sofreu danos e abalos morais 

em razão de suportar cobrança indevida, mesmo após ter sido excluída do 

consórcio n. 26135, cota n. 288, na qual seu nome foi levado a 

negativação nos órgãos de proteção e restrição ao credito. Em sua 

contestação, a reclamada requer a improcedência dos pedidos formulados 

na exordial por ausência de pressuposto para a afirmação da sua 

responsabilidade civil. Não houve apresentação de impugnação a 

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 
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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. Não há preliminares de mérito suscitadas. Pois bem, após detida 

análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado 

improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A parte 

reclamada juntou documentos que comprovam que na realidade a 

reclamante na qualidade de fiadora do contrato de consorcio n. 

28066/104-05, suporta a inadimplência do contratante, a saber, o sr. 

MARCELO GUIMARÃES CORREA. 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, não há ato ilícito a imputar à 

reclamada/credora, a qual agiu sem que houvesse prejuízo a parte 

demandante, transcrevo o seguinte julgado prolatado por nossa Egrégia 

Turma Recursal: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO 

DO NOME DO AVALISTA EM INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 

12, LETRA C DO REGULAMENTO NACIONAL DOS SPC'S. 

RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E NÃO DO USUÁRIO. INDENIZAÇÃO 

INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "Ocorrendo a 

inadimplência na quitação do débito, a obrigação do avalista, que é 

autônoma e solidária, é a de responder pela dívida como se devedor 

principal fosse. Comprovado pelo banco demandado que o cadastramento 

na SERASA se deu em função de débito pendente, cobrado 

posteriormente por meio de ação de execução, mostra-se regular o 

registro negativo" (AC n.º , Des. Sérgio Izidoro Heil). (Processo AC 399179 

SC 2009.039917-9, Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Civil, 

Publicação Apelação Cível n. , de Capinzal, Julgamento25 de Maio de 2010, 

Relatora: Maria do Rocio Luz Santa Ritta). (grifei). Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos realizados na inicial extinguindo o processo 

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: 8010371-58.2016.8.11.0028

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:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR OLAVO DA SILVA OAB - MT0017172A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010371-58.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARCELO SOUZA DA SILVA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I VISTO, 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. 

Trata-se se AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C 

INEGIBILIDADE DE DÉBITO de RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. 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, incumbe 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 destas premissas e diante das provas produzidas pelas partes, 

tenho que os fatos alegados na inicial restaram comprovados. Narra a 

inicial que a requerente foi negativada pela reclamada indevidamente, 

desconhece a divida inserida nos órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa 

e SPC) no valor de 4.462,27 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e dois 

reais e vinte e sete centavos) – contrato 000013291351. Afirma ainda, 

que não conhece a empresa requerida e desconhece qualquer transação 

nos valores indicado no extrato. Em sede de contestação, a requerida não 

logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança. Em que pese 

trazer aos autos alegações de que o referido débito é oriundo da cessão 

de crédito firmada com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Contrato de 

Cessão ID 8512819, comunicação enviada pelo SERASA - Id 8512826, 

tendo como credora a RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS, com a referida notificação da cessão de crédito, cumprindo o 

disposto no art. 290 do Código Civil, deixou de juntar o contrato principal 

firmado junto CEF que deu origem a divida, bem como seus demonstrativos 

financeiros, tornando a cobrança indevida. Assim, alega como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a parte requerida 

afirma que o referido débito é lícito, pois foi originado de uma transação 

financeira realizada no banco Santander (pag 2 – Id 8512840), porém 

deixou 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. 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 

indenização por dano moral. 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. 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$ 

4.462,27 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e sete 

centavos) – contrato 000013291351. Bem como DETERMINAR a exclusão 

do requerente do cadastro de proteção ao crédito somente referente ao 

débito supracitado. CONDENAR ao pagamento na quantia de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de danos morais, devendo a quantia ser acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida 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: 8014180-22.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO MARZANA COIMBRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8014180-22.2017.8.11.0028 REQUERENTE: LUCIO MARZANA COIMBRA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Dispensado o relatório, na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, proposta por LUCIO MARZANA COIMBRA em face 

de BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente pediu desistência e 

extinção da presente demanda, conforme petição no Id 8735651. 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 e, em consequência a EXTINÇÃO 

dos autos sem julgamento do mérito, com fulcro no disposto artigo 487, 

inc. VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença 

Publicada no PJE. 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: 8010603-36.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010603-36.2017.8.11.0028 REQUERENTE: ALFREDO NOGUEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido Trata-se de Ação de Indenização por 

danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. Tendo em vista que as partes compuseram acordo 

extrajudicial, acostado aos autos no Id 8612946, 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: 8011750-97.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHO SABINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA SOUZA PINHO OAB - MT0016004A (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: 

8011750-97.2017.8.11.0028 REQUERENTE: MARTINHO SABINO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Dispensado o relatório, na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, proposta por MARTINHO SABINO DA SILVA em 

face de BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente pediu desistência e 

extinção da presente demanda, conforme petição no Id 8693094. 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 e, em consequência a EXTINÇÃO 

dos autos sem julgamento do mérito, com fulcro no disposto artigo 487, 

inc. VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença 

Publicada no PJE. 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: 8010697-81.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS PEDROSA DA SILVA LUZ (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: 

8010697-81.2017.8.11.0028 REQUERENTE: DOMINGAS PEDROSA DA 

SILVA LUZ 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 8613772, cujo valor de R$ 1.300,00 

será realizado via depósito judicial no prazo de 15 dias. Decorreu o prazo, 

sem a juntada do comprovante de pagamento. 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 judicial ou 

outro comprovante de pagamento. 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 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: 8011291-95.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RUDI CARMO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (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: 

8011291-95.2017.8.11.0028 REQUERENTE: RUDI CARMO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Dispensado o relatório, na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, proposta por RUDI CARMO DE OLIVEIRA em face 

de BANCO DO BRASIL. A parte requerente pediu desistência e extinção 

da presente demanda, conforme petição no Id 9340797. 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 e, em consequência a EXTINÇÃO 
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dos autos sem julgamento do mérito, com fulcro no disposto artigo 487, 

inc. VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença 

Publicada no PJE. 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: 8011261-60.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO VICTOR ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (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: 

8011261-60.2017.8.11.0028 REQUERENTE: JUNIO VICTOR ALVES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por JUNIO VICTOR ALVES 

DE OLIVEIRA em face de BANCO DO BRASIL. A parte requerente pediu 

desistência e extinção da presente demanda, conforme petição no Id 

8617633. 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 e, em consequência a 

EXTINÇÃO dos autos sem julgamento do mérito, com fulcro no disposto 

artigo 487, inc. VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença 

Publicada no PJE. 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: 1000074-77.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON ELVIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN FRANCO SCORPIONI OAB - MT0012935A (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: 

1000074-77.2017.8.11.0028 REQUERENTE: JOILSON ELVIS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Dispensado o relatório, na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de RECLAMAÇÃO CIVEL, 

proposta por JOILSON ELVIS DA SILVA em face de BANCO DO BRASIL 

S.A. A parte requerente pediu desistência e extinção da presente 

demanda, conforme petição no Id 10007793. 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 e, em consequência a EXTINÇÃO dos autos sem julgamento 

do mérito, com fulcro no disposto artigo 487, inc. VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no PJE. 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: 8015352-33.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALDETE DE SOUZA BARBOSA (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: 

8015352-33.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ALDETE DE SOUZA BARBOSA 

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: 8013745-48.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLINICA MEDICA PLENA LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (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: 

8013745-48.2017.8.11.0028 REQUERENTE: CLINICA MEDICA PLENA LTDA. 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Dispensado o relatório, na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, proposta por CLINICA MEDICA PLENA em face de 

BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente pediu desistência e extinção 

da presente demanda, conforme petição no Id 1126008. 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 e, em consequência a EXTINÇÃO 

dos autos sem julgamento do mérito, com fulcro no disposto artigo 487, 

inc. VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença 

Publicada no PJE. 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: 1000196-90.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARMO ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA OAB - MT18788/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 
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1000196-90.2017.8.11.0028 REQUERENTE: CARMO ROBERTO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, 

na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de RECLAMAÇÃO 

CIVEL, proposta por CARMO ROBERTO DA SILVA em face de BANCO DO 

BRASIL S.A. A parte requerente pediu desistência e extinção da presente 

demanda, conforme petição no Id 10008371. 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 e, em consequência a EXTINÇÃO dos autos sem julgamento 

do mérito, com fulcro no disposto artigo 487, inc. VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no PJE. 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: 8016595-12.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MALAQUIAS INOCENCIO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (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: 

8016595-12.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MALAQUIAS INOCENCIO DE 

JESUS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de reclamação pela parte autora em face 

da requerida sob a alegação de que as suas faturas com referências aos 

meses de outubro/2015, janeiro, abril e maio de 2016 com valores 

exorbitantes, a saber, R$ 264,26; R$ 863,14; R$ 415,85; R$ 133,15, 

respectivamente, não se adequa à sua real média de consumo, entre R$ 

37,00 (trinta e sete reais) e R$ 90,00 (noventa reais). Aduz ainda que em 

função da falha na prestação do serviço, entrou em contato com a 

Reclamada, relatando o ocorrido. Porém, nenhuma atitude foi tomada pela 

promovida. Postula a condenação da reclamada a anulação das faturas, 

devolução em dobro do que fora pago indevidamente e indenização por 

danos morais. A reclamada, em sua defesa, afirma que inexiste qualquer 

irregularidade no valor cobrado na fatura de energia elétrica da parte 

reclamant, haja vista que eles foram obtidos mediante leitura plurimensal 

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. Sem preliminares, 

passo a análise 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. 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 corroboradas 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 do medidor de energia, ainda que de forma plurimensal. Outrossim, 

não logrou êxito a parte ré em demonstrar que após constatada a 

irregularidade no medido de energia, fora o autor devidamente intimado 

para contestar o valor da quantia aplicada as faturas de outubro/2015, 

janeiro, abril e maio/2016. Se comparado com as demais faturas em que a 

parte consumidora alega o aumento (outubro/2015, janeiro, abril e 

maio/2016), pode-se observar que o consumo (kWh) é muito diferente. 

Ademais, ao revés a tese defensiva não corroborou aos autos qualquer 

elemento de prova a fim de justificar as cobranças de kwh acima da média 

de consumo, apenas alegou que pela cobrança plurimensal ocorre a 

acumulo de consumo, o que gera uma fatura com valor maior. Assim, não 

há dúvida que a ilegalidade do ato praticado pela empresa concessionária 

fornecedora de energia elétrica em efetuar cobranças dos serviços de 

energia ao consumidor, uma vez que estes oneram claramente o 

consumidor. 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 na forma do art. 14 do 

CDC, 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102081/3/2018 Página 459 de 477



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. 

Entretanto, o mesmo entendimento não persiste quanto a devolução na 

forma repetida, pois não restou comprovado nos autos o devido 

pagamento indevido, visto que os comprovantes acostados se referem a 

data anterior ao termo de confissão de dívida. 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 a preliminar de 

mérito arguida pela parte ré, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, DECLARO INEXISTENTE o 

débitos objeto da lide com a consequente nulidade da fatura das faturas 

de outubro de 2015; janeiro de 2016; abril de 2016 e maio de 2016, 

devendo a ré promover o refaturamento dentro da média plausível, 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). 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: 8011601-04.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011601-04.2017.8.11.0028 REQUERENTE: MARCIA MARIA PINTO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, 

na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por MARCIA MARIA PINTO 

em face de BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente pediu desistência 

e extinção da presente demanda, conforme petição no Id 8619921. 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 e, em consequência a EXTINÇÃO 

dos autos sem julgamento do mérito, com fulcro no disposto artigo 487, 

inc. VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença 

Publicada no PJE. 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: 8010032-02.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALDA MARIA BORGHESI (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:

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: 

8010032-02.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ALDA MARIA BORGHESI 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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. 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 

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 
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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. 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: 8020006-97.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA GONCALINA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT0009225A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8020006-97.2015.8.11.0028 REQUERENTE: VITORIA GONCALINA NUNES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Trata-se de Reclamação Cível 

por meio da qual a parte autora alega que foram descontados de forma 

indevida parcelas do seu contrato de empréstimo feito junto ao banco réu. 

Desta feita, pugnou pela repetição do indébito dos valores debitados de 

forma indevida, bem como a indenização por danos morais pelo ilícito 

praticado pela ré. Em sua contestação, a reclamada afirma que não houve 

qualquer cobrança indevida e os valores cobrados correspondiam 

exatamente ao negócio jurídico entabulado, requerendo ao final a 

improcedência da demanda. 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 suscitada, uma vez que ela se confunde com o mérito da 

demanda, sendo analisada junto a este. Vencida a preliminar acima, passo 

pois a análise do mérito. Resumidamente, trata-se de Reclamação Cível por 

meio da qual a parte autora alega foram debitadas de forma indevida as 

parcelas de seus empréstimos. Narra que ao realiza-los decidiu como data 

de vencimento das prestações todo dia 10 (dez) dos respectivos meses, 

porem sobrevindo situação de necessidade, solicitou junto ao banco a 

alteração do vencimento para dia 30 (trinta). Desta feita, pugnou pela 

repetição do indébito dos seguintes valores R$ 264,52; R$ 389,59; R$ 

234,64; R$ 76,09 (parcelas 70; 65; 63 e 62, respectivamente), vez que 

foram debitados em duplicidade no dia 30/11/2015. Posteriormente a 

reposta do réu, verificou-se que tais valores se tratam na verdade 

adiantamento de parcela, pois todas possuíam seu vencimento para o dia 

10/12/2015, sendo quitadas em 30/11/2015. Em sua contestação, a 

reclamada afirmou que em razão do atraso no pagamento das parcelas, é 

que foi necessária a cobrança em duplicidade no mês de novembro de 

2015. Entretanto, restou clarividente que as parcelas foram adiantas, o 

que trouxe oneração a parte reclamante, devendo ser acolhido o pedido 

de devolução somente na sua forma simples, visto que a parte, por mais 

que houve o debito de forma indevida, este serviu para quitar a parcela do 

mês seguinte. 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. Ademais disso, quanto à adução das reclamadas de que não 

há que se falar em dano moral, vez que houve sim a prestação do serviço, 

tendo havido devido pagamento, 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. 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 

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, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, 

para tanto, CONDENO a parte reclamada a devolver à parte reclamante na 

forma simples, o montante de R$ 984,84 (Novecentos e oitenta e quatro 

reais e oitenta e quatro 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 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, 

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: 8010342-08.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA GONCALINA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DA SILVA DALLA NORA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010342-08.2016.8.11.0028 REQUERENTE: BENEDITA GONCALINA DE 

JESUS REQUERIDO: ANTONIO DA SILVA DALLA NORA - ME Vistos. A 

autora alega que no dia 31/05/14 por volta de 16h00min, encontrava-se no 

estabelecimento comercial da reclamada, supermercado, quando fora 

surpreendida com a abordagem de dois homens armados, tendo sido 

levado seus pertences e quantia R$ 900,00 (novecentos reais) que usaria 

para a compra. Relata que buscou a reclamada para que tomasse 

providencias quanto a quantia roubada, porém sem sucesso. Assim, 

requer a condenação da ré em danos morais e materiais. Em sua defesa, 

em síntese, a reclamada se isenta de responsabilidade, visto que não 

houve nexo causal entre o fato e o dano causado, bem como postula 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. Não havendo 

preliminares, passo, pois, à análise do mérito. Pelos fatos esposados pela 

reclamante, bem como o conjunto probatório trazido pelas partes, é 

incontroverso o roubo ocorrido no interior do estabelecimento da ré. 

Dessa forma, embora tenha a reclamante sofrido o ocorrido no interior do 

estabelecimento comercial da reclamada, a responsabilidade neste caso 

não é objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da CF, art. 14, §3º, inciso II, do 

CDC, e do art. 734, do CC. Em sua contestação, a reclamada aduz a 

impossibilidade em indenizar, haja vista que foi igualmente vítima do 

assalto, gerando a culpa exclusiva de terceiros, o que restou evidente nos 

autos. Nesse sentido a seguinte jurisprudência: FURTO DE BEM DEIXADO 

NO INTERIOR DE VEÍCULO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO 

AUTOR NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

R E F O R M A D A .  R E C U R S O  P R O V I D O .  P r o c e s s o  n º 

0054449-68.2013.811.0001 Origem: Sexto Juizado Especial Cível de 

Cuiabá Recorrente: Mc Donalds (Arcos Dourados Comércio de Alimentos 

Ltda.) Recorrido: Luiz Gonzaga Rodrigues Junior. O entendimento do STJ é 

firme nesse sentido. Vejamos: RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL. ASSALTO PRATICADO DENTRO DO ONIBUS. CASO EM 

QUE O FATO DE TERCEIRO NÃO GUARDA CONEXIDADE COM O 

TRANSPORTE. EXONERAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO 

TRANSPORTADOR, DE ACORDO COM PRECEDENTES DO STJ: RESP'S 

13.351, 30.992 E 35.436. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 

(REsp 74.534/RJ, Rel. Ministro NILSON NAVES, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 04/03/1997, DJ 14/04/1997, p. 12738). Nos casos acima citados, vê-se 

apesar de assumir certo risco pela atividade, não pode a parte reclamada 

suportar o ônus pelo ocorrido, haja vista a insegurança jurídica gerada em 

seu desfavor. Outrossim, apesar da parte reclamante informa que 

dispunha de valor em mãos, não há provas do mesmo, sendo assim, 

impossível o pleito indenizatório. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Novo 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016640-16.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CACIO LUIZ ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DA SILVA DALLA NORA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8016640-16.2016.8.11.0028 REQUERENTE: CACIO LUIZ ALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ANTONIO DA SILVA DALLA NORA - ME 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, o qual gerou o 

debito em debate, uma vez que a parte ré trouxe cópia da duplicata com 

assinatura do demandante. Destarte, com razão a requerida, vez que, 

para retirar o nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, 

necessário será o devido pagamento da obrigação. No mais, por ser 

legitima a contratação pelas partes e, diante da inadimplência da autora, 

não pode agora neste juízo requerer a devida reparação pelos danos 

morais que a reclamada teria lhe causado. Assim, como a parte 

Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se a improcedência do pedido. Desse modo, havendo o débito, não 

há ato ilícito a imputar à reclamada/credora, a qual age num exercício 

regular do direito de inscrever nos cadastros de inadimplentes o nome do 

seu devedor. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, REVOGO a liminar outrora concedida e 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: 8010050-28.2013.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADINETE CLARA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

DESPACHO VISTOS, Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos. 

Não havendo requerimentos, ao arquivo com baixas. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018589-75.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102081/3/2018 Página 462 de 477



(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018589-75.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ANTONIO CARLOS PEREIRA 

DA SILVA REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, na forma 

do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se RECLAMAÇÃO CIVEL COM 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por ANTONIO 

CARLOS PEREIRA DA SILVA em face de MOVEIS GAZIN. A parte 

requerente pediu desistência e extinção da presente demanda, conforme 

petição no Id 11615038. 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 e, em 

consequência a EXTINÇÃO dos autos sem julgamento do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 487, inc. VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Sentença Publicada no PJE. 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: 8016141-32.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENI ALVES DE LIMA (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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8016141-32.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ROSILENI ALVES DE LIMA 

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. 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 

documento que comprova a contratação dos serviços pela parte autora, 

por meio do áudio acostado restou demonstrado que a autora teve plena 

ciência do plano aderido, bem como confirmou dados pessoais sem 

hesitação. Destarte, com razão a requerida, vez que, para retirar o nome 

da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, necessário será o 

devido pagamento da obrigação. No mais, por ser legitima a contratação 

pelas partes e, diante da inadimplência da autora, não pode agora neste 

juízo requerer a devida reparação pelos danos morais que a reclamada 

teria lhe causado. Assim, como a parte Reclamante não se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito 

de ser indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, impõe-se a improcedência do pedido. Desse 

modo, havendo o débito, não há ato ilícito a imputar à reclamada/credora, a 

qual age num exercício regular do direito de inscrever nos cadastros de 

inadimplentes o nome do seu devedor. Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inc. I, do Código de Processo Civil, 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: 8010187-10.2013.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO BRENNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAMIR LUIZ BRENNER OAB - MT11326/O (ADVOGADO)

Gustavo Cantarelli OAB - MT0011964A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI/BRASIL TELECOM S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MT0013239S-A (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: 

8010187-10.2013.8.11.0028 REQUERENTE: LUIZ ALBERTO BRENNER 

REQUERIDO: OI/BRASIL TELECOM 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013623-69.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE ROSA 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)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013623-69.2016.8.11.0028 REQUERENTE: CLEIDE ROSA 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 As partes compuseram acordo extrajudicial em 

19/09/2016, instrumento acostado aos autos no Id 8658100, cujo valor 

será depositado na conta do patrono da parte requerente. Comprovante 

de pagamento anexo no Id 8658107. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

ACORDO por sentença, para que produza seus legais efeitos e, por 

consequência, EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos 

do artigo 487, III, “b” do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto 

os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 
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Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010472-95.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

CLEUSA RONDON DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ELAINE JULIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

CATARINA DE ALVARENGA AMORIN (REQUERENTE)

DEIZIELI SILVA MINAS NOVAS (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)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010472-95.2016.8.11.0028 REQUERENTE: BENEDITO JESUS DA SILVA, 

DEIZIELI SILVA MINAS NOVAS, ELAINE JULIA DE CAMPOS, CLEUSA 

RONDON DE ALMEIDA, CATARINA DE ALVARENGA AMORIN 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 BENEDITO JESUS DA SILVA, DEIZIELI SILVA MINAS NOVAS, 

ELAINE JULIA DE CAMPOS, CLEUSA RONDON DE ALMEIDA E CATARINA 

DE ALVARENGA SILVA, em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Consta no Id 8514743, petição pedindo 

desistência das partes DEIZIELI SILVA MINAS NOVAS e CLEUSA RONDON 

DE ALMEIDA. As demais partes interessadas entabularam acordo 

extrajudicial datado 13/07/2017, conforme instrumento acostado aos autos 

no Id 8514748. ANTE EXPOSTO, opino pela: HOMOLOGAÇÃO DA 

DESISTENCIA das partes Deizieli Silva Minas Novas e Cleusa Rondon De 

Almeida; 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010813-24.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON BORGES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010813-24.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ELSON BORGES DIAS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista que as partes compuseram acordo no mutirão realizado no 

dia 09/05/2016, termo de acordo anexo - Id 8519432. E a parte requerida 

juntou comprovante de pagamento realizado no dia 03/06/2016 – Id 

8519427. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO, e por consequência 

EXTINGO os autos, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, 

“b”, 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010316-44.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ROQUE MENDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANANIAS DE ARRUDA 01068346140 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010316-44.2015.8.11.0028 REQUERENTE: JOAQUIM ROQUE MENDES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ANANIAS DE ARRUDA 01068346140 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. Trata-se de 

ação de cobrança, em que JOAQUIM ROQUE MENDES DE ALMEIDA, move 

em face de ANANIAS DE ARRUDA – ME. O que se tem de relevante nos 

autos é que o requerente contratou os serviços do requerido para a 

fabricação de uma charrete, devidamente comprovada pela NF-e n. 7 

emitida pelo requerido, já recebeu diretamente do banco através do 

programa PRONAF. Porém até a data da propositura da presente ação não 

havia recebido o produto, nem o valor em dinheiro. Por essa razão entrou 

com a ação solicitando a devolução do valor de R$ 2.050,00 (dois mil e 

cinquenta reais) ou a entrega da charrete. Designada audiência de 

conciliação, restou prejudicada ante a ausência injustificada da parte 

requerida regularmente citada e intimada para o ato (mov. 13). Extrai-se 

dos autos que a parte reclamada não compareceu a audiência de 

conciliação, nem mesmo contestou a ação, embora regularmente 

citada/intimada, o que impõe a aplicação da regra processual descrita no 

artigo 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 

artigo 142 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. 

No entanto, diante do princípio do livre convencimento do juiz, mesmo se 

não aplicasse os efeitos da revelia, tem-se que diante das provas 

apresentadas nos autos (nota de compra), demonstrado restou que a 

pretensão posta na demanda merece acolhimento. Desta forma é o 

reconhecimento judicial de que o valor cobrado deve ser constituído como 

título executivo judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA dos 

pedidos iniciais, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, para: 

CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.050,00 

(dois mil e cinquenta reais), que deverá ser atualizado pelo INPC desde o 

ajuizamento da ação e aplicação de juros de mora de 1% ao mês 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 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012762-83.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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SALVIO BENTO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8012762-83.2016.8.11.0028 REQUERENTE: SALVIO BENTO RIBEIRO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista que as partes compuseram acordo extrajudicial, acostado 

aos autos no Id 8807978, datado de 10/07/2017, cujos valores serão 

depositados na conta do patrono da parte. Opino pela HOMOLOGAÇÃO 

DO ACORDO por sentença, para que produza seus legais efeitos e, por 

consequência, EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos 

do artigo 487, III, “b” do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto 

os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010661-73.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010661-73.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA DE FATIMA 

RODRIGUES DO NASCIMENTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma 

do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Tendo em vista que as partes compuseram 

acordo no mutirão realizado no dia 09/05/2016, termo de acordo anexo - Id 

8517393. E a parte requerida juntou comprovante de pagamento realizado 

no dia 03/06/2016 – Id 8517386. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

ACORDO, e por consequência EXTINGO os autos, com julgamento do 

mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 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 

9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010470-62.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DE OLIVEIRA MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HSBC S/A (REQUERIDO)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010470-62.2015.8.11.0028 REQUERENTE: LUCIA DE OLIVEIRA MORAIS 

REQUERIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO HSBC S/A Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de pedido de alvará judicial formulado pela 

Sra. LUCIA DE OLIVEIRA MORAES, requerendo a autorização para 

levantamento de valores depositados no Banco Bradesco e Caixa 

Econômica Federal, referentes a FGTS e PIS, em nome da sua filha GEIZE 

DE OLIVEIRA DOS SANTOS, falecida em 30/08/2015, esta deixou uma filha 

menor. Com a inicial vieram documentos. O Ministério Público (Id 8498055)) 

emitiu parecer manifestando pelo não conhecimento do feito, com a 

consequente extinção do processo sem julgamento do mérito com fulcro 

no artigo 487, IV, do CPC c/c artigo 8º caput da lei dos juizados especiais. 

Ressalta-se que o presente feito, refere-se a interesse de menor, tendo 

em vista que pela classificação do código civil, (sucessão legítima, art. 

1829 do CC), a herdeira da falecida, a filha menor Lorellay Oliveira da 

Silva, que deveria constar no polo passivo da presente ação, como 

incapaz sendo o mesmo representado pela avó materna. Corroborando, 

com a informação a lei dos juizados especiais, Lei n. 9099/95, em seu 

artigo 8º, descreve quem NÃO poderá figurar como parte: 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. Havendo interesse de menor, os 

autos devem ser intentado perante a Vara Cível eis que não podem ser 

parte no Juizado Especial Cível, menores ou incapazes. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, tenho que a pretensão posta no 

pedido inicial não comporta acolhimento, por ausência de pressupostos 

para o desenvolvimento valido e regular do processo. ANTE O EXPOSTO, 

opino pela improcedência da pretensão posta na inicial. Por consequência, 

EXTINGUE-SE o feito sem resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

485, IV, do CPC c/c art. 8 º da lei 9099/95. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Sentença publicada no 

PJE. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010154-88.2011.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA DE ARRUDA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010154-88.2011.8.11.0028 REQUERENTE: LUCIMARA DE ARRUDA 

NEVES REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSOROCIO NACIONAL 

HONDA LTDA VISTOS, A autora alega que sofreu danos e abalos morais 

em razão de suportar cobrança indevida, mesmo após ter sido excluída do 

consórcio n. 26135, cota n. 288, na qual seu nome foi levado a 

negativação nos órgãos de proteção e restrição ao credito. Em sua 

contestação, a reclamada requer a improcedência dos pedidos formulados 

na exordial por ausência de pressuposto para a afirmação da sua 

responsabilidade civil. Não houve apresentação de impugnação a 

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 CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 
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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. Não há preliminares de mérito suscitadas. Pois bem, após detida 

análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado 

improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A parte 

reclamada juntou documentos que comprovam que na realidade a 

reclamante na qualidade de fiadora do contrato de consorcio n. 

28066/104-05, suporta a inadimplência do contratante, a saber, o sr. 

MARCELO GUIMARÃES CORREA. 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, não há ato ilícito a imputar à 

reclamada/credora, a qual agiu sem que houvesse prejuízo a parte 

demandante, transcrevo o seguinte julgado prolatado por nossa Egrégia 

Turma Recursal: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO 

DO NOME DO AVALISTA EM INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 

12, LETRA C DO REGULAMENTO NACIONAL DOS SPC'S. 

RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E NÃO DO USUÁRIO. INDENIZAÇÃO 

INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "Ocorrendo a 

inadimplência na quitação do débito, a obrigação do avalista, que é 

autônoma e solidária, é a de responder pela dívida como se devedor 

principal fosse. Comprovado pelo banco demandado que o cadastramento 

na SERASA se deu em função de débito pendente, cobrado 

posteriormente por meio de ação de execução, mostra-se regular o 

registro negativo" (AC n.º , Des. Sérgio Izidoro Heil). (Processo AC 399179 

SC 2009.039917-9, Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Civil, 

Publicação Apelação Cível n. , de Capinzal, Julgamento25 de Maio de 2010, 

Relatora: Maria do Rocio Luz Santa Ritta). (grifei). Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos realizados na inicial extinguindo o processo 

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

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 014/2018 - 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:

RETIFICAR a Portaria n. 013/2018 - DF , que nomeou o Sr. ÍTALO REGIS DE 

AMORIM FRETIAS, para onde se lê: "a partir da assinatura do termo de 

posse e exercício", leia-se: "a partir da assinatura do termo de posse e 

exercício, que deverá ser assinado e editado a partir da publicação 

desta".

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

Porto Alegre do Norte - MT, 28 de fevereiro de 2018

Daniel de Sousa Campos

Juiz Substituto e Diretor do Foro

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000011-22.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CAPIM DOURADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES 

LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL OAB - RJ159485 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINTYA VITAL PEREIRA DIAS AGOSTINHO (REQUERIDO)

SIDNEY ANTONIO AGOSTINHO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Número do 

Processo: 1000011-22.2018.8.11.0059 REQUERENTE: CAPIM DOURADO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. REQUERIDO: 

SIDNEY ANTONIO AGOSTINHO JUNIOR, SINTYA VITAL PEREIRA DIAS 

AGOSTINHO. Considerando que a presente precatória é proveniente da 

1ªVara Cível da Comarca de Palmas/TO e foi distribuída erroneamente pelo 

Sistema PJE, onde atualmente tramitam apenas os feitos do Juizado 

Especial, determino o cancelamento da distribuição e posterior 

redistribuição à 1ªVara Cível desta comarca. Às providências. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-35.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE REZENDE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Número do Processo: 

1000090-35.2017.8.11.0059 REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: MICHELLE REZENDE BRITO Trata-se de ação de cobrança 

ajuizada por CM ARTERO - ME em face de MICHELLE REZENDE BRITO, 

ambos qualificados nos autos. Juntou os documentos de fls. 06/18. 

Recebida a inicial, foi designada audiência de conciliação (fl. 19). Em 

certidão de fl. 23, o oficial de justiça informou que a requerida está 

morando no Estado de São Paulo e solicitou a guia para pagamento da 

dívida, a qual foi enviada por e-mail. Às fls. 24/26, foi juntado o 

comprovante de pagamento. Na sequência, a parte autora pugnou pela 

extinção do feito, bem como pela vinculação do valor depositado e a 

posterior expedição do alvará eletrônico, declinado a conta bancária para 

efetivação do crédito (fl. 28). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Considerando o o pagamento da dívida cobrada nos autos, nos 

termos do art. 487, inciso I, alínea “a”, HOMOLOGO o reconhecimento do 

pedido efetuado pela parte demandada. Expedido o competente alvará 

eletrônico, consoante anexo. Sem custas e honorários nos termos do 

artigo 55 da lei 9099/95. Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em 

julgado e, após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21380 Nr: 407-15.2013.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clarice Zanovello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Bulhões dos Santos 
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- OAB:8182/MT, Darvin Krauspenhar Júnior - OAB:9061-B/MT, 

MÁRCIO FERNANDO CARNEIRO - OAB:17975/O

 Certifico que INTIMO o exequente para querendo impugnar a contestação 

no prazo legal.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 45385 Nr: 1669-35.2015.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alair Cordeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 Autos ID N.º 45385

Vistos.

 Haja vista a necessidade de readequação de pauta, uma vez que o 

Representante Ministerial estará em gozo de férias (em anexo), redesigno 

a presente oralidade para o dia 29/05/2018 às 14h00 min (Horário Oficial 

do Estado de Mato Grosso), devendo o Senhor Gestor expedir o 

necessário.

Ciência ao MPE e à Defesa.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 São Félix do Araguaia - MT, 19 de setembro de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137491 Nr: 847-75.2017.811.0017

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Astrone Junior Marques Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em atenção às normas da CNGC/MT, 

impulsiono o feito para abrir vistas à Parte Autora para manifestação 

acerca da Certidão Negativa do Oficial de Justiça à fl. 48, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136389 Nr: 2443-31.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janailza Taveira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janailza Taveira Leite - 

OAB:17577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID. N.° 136389

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Execução Por Quantia Certa promovida por Janailza Taveira 

Leite em face da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, ambos 

qualificados e representados nos autos.

Devidamente citado, o Estado, por meio da Procuradora Geral do Estado 

não impugnou o valor apresentado pela Exequente, manifestando às fls. 

22 o não oferecimento de embargos.

É o relatório.

 Fundamento. DECIDO.

Conforme consignado no relatório, o Executado não se opôs ao valor 

apresentado pela Exequente.

Diante o exposto, e por não haver qualquer irregularidade no cálculo 

apresentado pela Exequente, HOMOLOGO o cálculo de fls. 02/06, nos 

termos do art. 924, II do CPC.

Custas a ser recolhida, quando houver a satisfação do crédito, se for o 

caso.

Expeça-se a Requisição de Pequeno Valor.

Após, com a comprovação do pagamento, e recolhidas as custas, 

arquive-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

 São Félix do Araguaia – MT, 20 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43415 Nr: 509-72.2015.811.0017

 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: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junio de Sousa Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso III e §1°, do Código de Processo Civil/2015. Custas pelo 

Autor.Cumpra-se. P.R.I. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.São Félix do Araguaia - MT, 20 de 

fevereiro de 2018. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDAJuíza Substituta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 13279 Nr: 104-17.2007.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurípedes da Silva Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11.877-A, Gilberto Borges da Silva - OAB:58.647-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso III e §1°, do Código de Processo Civil/2015. Custas pelo 

Autor.Cumpra-se. P.R.I. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.São Félix do Araguaia - MT, 19 de 

fevereiro de 2018. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDAJuíza Substituta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133763 Nr: 625-44.2016.811.0017

 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: Poliana Alves Pedrosa - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB:33533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 133763

Vistos em correição, etc.

Em que pese às alegações da parte autora às fls. 19/20, saliento que o rito 

da ação monitória não prevê o julgamento antecipado da lide, mas sim a 

conversão desta em Título Executivo.

Incabível a figura do julgamento antecipado da lide nos casos de ação 

monitória. Nosso legislador, ao regular a normativa para os títulos 

extrajudiciais sem força executiva (arts. 700 e ss. do NCPC), previu a 

constituição de pleno direito do título em executivo, caso o requerido 

permanecesse inerte quando efetivamente citado (art. 701, §2° do CPC).

Nestes termos, DETERMINO a intimação da parte autora, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito, se atentando 

para as providências cabíveis no presente feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.
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São Félix do Araguaia – MT, 15 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132552 Nr: 2248-80.2015.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Indalécio Neto, Vilmar Batista dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Autos n° 2248-80.2015.811.0017

Código 132552

Decisão.

Vistos em correição, etc.

Dada a manifestação do Presentante do Ministério Público, bem como a 

inércia da Defesa dos Acusados; considerando que a arma descrita (01 

Espingarda cal. 22, Rossi, nº. G412317) se trata de objeto do crime e que 

não mais interessa à causa; Atendendo ao disposto no artigo 25 da Lei 

10.826/2003, artigo 119 do Código de Processo Penal e artigo 1.478 da 

CNGC, bem como o artigo 1º da Resolução nº 134 do CNJ, DETERMINO 

que ela seja desvinculada do processo e remetida ao Comando do 

Exército.

Advirto que a remessa de armas de fogo, acessórios ou munições ao 

Comando do Exército deverá obedecer ao disposto no artigo 4.º do 

Provimento n.º 05/2017- CGJ.

 Cumprida a referida formalidade, voltem-me conclusos os autos.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 São Félix do Araguaia/MT, 28 de Fevereiro de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 139500 Nr: 2138-13.2017.811.0017

 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: MCAV, LdSAJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

Código 139500

 Vistos em correição.

 Defiro o pedido de fl. 22. Em consonância com a Tabela da OAB/MT, 

observando-se o trabalho realizado e o momento processual do feito, bem 

assim, aos ditames da proporcionalidade e da razoabilidade, arbitro a 

favor da advogada nomeada, Dra. Denise de Oliveira (OAB/MT n.º 

21304-O), a quantia de 2 URH’s a titulo de honorários advocatícios.

 Diante da renúncia da advogada nomeada, intime-se o Defensor Público 

para que assuma o patrocínio da causa.

 Sem prejuízo, intime-se pessoalmente a parte autora da data designada 

para a audiência de conciliação, cientificando-a quanto a renúncia da 

causídica, bem como da nomeação do Defensor Público para defesa de 

seus interesses.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 28/02/2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40591 Nr: 1198-53.2014.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 Código N.º

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista a apresentação de alegações finais pelo MPE, intima-se a 

Defesa do Réu para que, no prazo legal, apresente suas alegações, 

tornando os autos, em seguida, conclusos para sentença.

Às providencias expedindo-se com eficiência o necessário.

 São Félix do Araguaia – MT, 27 de fevereiro de 2018.

Janaina Cristina de Almeida

Juiza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41332 Nr: 1828-12.2014.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simone Alves da Silva - 

OAB:6835/TO, Thamy de Azambuja - OAB:10943

 Código N.º

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista a apresentação de alegações finais pelo MPE, intima-se a 

Defesa do Réu para que, no prazo legal, apresente suas alegações, 

tornando os autos, em seguida, conclusos para sentença.

Às providencias expedindo-se com eficiência o necessário.

 São Félix do Araguaia – MT, 27 de fevereiro de 2018.

Janaina Cristina de Almeida

Juiza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45092 Nr: 1495-26.2015.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Márcio Castilho de Moraes - OAB:24310/A

 Isto posto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada na 

denúncia, ABSOLVENDO o réu João Gomes da Silva, brasileiro, 

convivente, convivente, natural de São Félix do Araguaia-MT, nascido em 

23/04/1967, filho de Félix Sousa da Silva e Daria Gomes da Silva, residente 

na Javari, próximo do posto de vigilância da Aeronáutica, Jardim 

Pindorama, nesta cidade São Félix do Araguaia-MT, atualmente em 

liberdade, do crime que lhe fora imputado na denúncia de fls. 05/06, 

tipificado no art. 147, caput do CP c/c Lei nº 11.340/2006, com fulcro no 

que dispõe o artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.Sem custas 

processuais (art. 804, CPP). Publique-se. Registre-se. Intimem-se as 

vítimas, o acusado e a defesa. Cientifique-se o Ministério Público. 

Transitada em julgado, proceda-se com as anotações e comunicações 

devidas, arquivando-se o presente com as cautelas de estilo.São Félix do 

Araguaia, 23 de fevereiro de 2018.JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDAJuíza 

Substituta

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO.PRAZO 90 DIAS.Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): 

ANDERSON PIRES BOLANDIN, Filiação: Maria José Pires Bolandin e 

Antonio Bolandin da Silva, data de nascimento: 26/12/1990, brasileiro(a), 
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natural de Mirassol D'oeste-MT, convivente, servente, leiteiro, Telefone 

(65)9 9971-4673. atualmente em local incerto e não sabido.FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não 

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

transcrita. Sentença: Processo Criminal nº: 697-50.2014.811.0098Código: 

54211Autor: Ministério Público do Estado de Mato GrossoRéu: Anderson 

Pires Bolandin.Vistos.Trata-se de ação penal pública incondicionada 

proposta pelo Ministério Público Estadual em face de Anderson Pires 

Bolandin, devidamente qualificado nos autos, pela prática, "em tese", dos 

crimes descritos nos artigos 14 e art. 15 da Lei n° 10.826/2003, pelo fato 

constante da denúncia, abaixo transcrito: "[...] Consta do inclusos autos 

de inquérito que, no dia 21 de julho de 2014, por volta de junho de 2014, 

por volta das 02h00, na via pública denominada Avenida dos imigrantes, 

notadamente na praça central, da cidade de Glória D’ 

Oeste/MT,ANDERSON PIRES BOLANDIN, portava arma de fogo e munições 

de uso permitido consistente em 01 (um) revólver calibre 32, 05 (cinco) 

munições intactas e 01(uma) munição deflagrada do mesmo calibre, sem 

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 

certo que após e de imediato disparou a mesma, na respectiva via 

pública.Fazem esclarecer as investigações policias que, na data e local 

dos fatos acima narrados, ANDERSON PIRES BOLANDIN entrou em luta 

corporal com um terceiro (pessoa não identificada), causando um tumulto 

generalizado, tendo o denunciado efetuado disparo com a arma de fogo 

supra mencionada e logo após evadiu-se do local.Ressai dos autos que, 

os policiais militares de imediato saíram em busca do denunciado, 

realizando buscas ostensivas pelas ruas daquela municipalidade, logrando 

êxito em localiza-lo, certo que durante a abordagem o indicado jogou a 

arma em baixo de um veículo, na tentativa de se esquivar dos crimes, que 

ora lhe são imputado, motivo pelo qual fora preso em flagrante delito.

[...]"Denúncia recebida em fls.43 e, após a regular citação do réu (vide 

certidão de fls. 75), o i. Advogado constituído apresentou a devida 

resposta escrita (fls. 82/83).Designou-se audiência de instrução (Fls. 

88/89), na qual foram ouvidas 02 (duas) testemunhas, bem como foi 

procedido o interrogatório judicial do réu (vide termo de qualificação e 

interrogatório de fls. 105.Em alegações finais (fls. 106/116) o Ministério 

Público requereu a condenação nos exatos termos da denúncia; no 

mesmo momento processual (fls. 118/119) a defesa pugnou para que se 

considerasse o princípio da consunção, com absorção do crime de porte 

de arma de fogo pelo delito de disparo de arma de fogo, bem como que se 

considerasse, em caso de condenação, a circunstância atenuante da 

confissão, e, ao final, a substituição de pena restritiva de direitos por pena 

privativa de liberdade.É o relatório. Fundamento e decido.Trata-se de ação 

penal pública incondicionada proposta pelo Ministério Público Estadual em 

face de Anderson Pires Bolandin, devidamente qualificado nos autos, pela 

prática, "em tese", dos crimes descritos nos artigos 14 e art. 15 da Lei n° 

10.826/2003, abaixo transcritos:"[...] Porte ilegal de arma de fogo de uso 

permitido Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em 

depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, 

empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou 

munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar:Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 

(quatro) anos, e multa. Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é 

inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do 

agente. (Vide Adin 3.112-1)[...]""[...] Disparo de arma de fogoArt. 15. 

Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas 

adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta 

não tenha como finalidade a prática de outro crime:Pena – reclusão, de 2 

(dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Parágrafo único. O crime previsto neste 

artigo é inafiançável. (Vide Adin 3.112-1)[...]" Do exame formal dos autos, 

verifico que, quanto ao procedimento, foram obedecidas as normas 

processuais pertinentes e observados os princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV). O processo encontra-se 

apto a ser julgado.Analisando as provas carreadas aos autos, percebo 

que a materialidade e autoria encontram-se devidamente comprovadas 

pelo Boletim de Ocorrência às fls. 25/25-v; Auto de Prisão em Flagrante 

Delito em fl. 09; Auto de Exibição e Apreensão às fls. 12, depoimento 

testemunhal e demais elementos de prova acostados aos autos.O 

acusado Anderson Pires Bolandin, quando interrogado judicialmente 

(CD-ROM fls. 107), confessou os delitos, esclarecendo que:"[...] no dia 

dos fatos estava alterado, bem como havia bebido bastante, pela qual foi 

urniar atrás do palco; ocaisão em que realizou um disparo para o alto, sem 

qualquer motivo [...] por fim, salientou ainda que na época trabalhava na 

fazenda, e por essa razão tinha arma. [...]"A confissão do acusado se 

coaduna com as demais provas que constam dos autos, bem como com 

os depoimentos testemunhais, a exemplo do depoimento prestado pelo 

Policial Militar CB José Pereira Gomes, quando asseverou, em juízo 

(CD-ROM fls. 104), que:"[...] foi acionado pela segurança da festa, 

informando que Bolandin efetuou um disparo de arma de fogo no meio do 

povo na festa; de imediato a guarnição se deslocou no intuito de localizar 

ele; [...] no momento em que ele avistou a guarnição ele saiu correndo e 

dispensou a arma debaixo de um carro [...] nós demos voz de prisão para 

ele, momento em que ele de imediato, informou que a arma era sua [...] ele 

(Anderson) tem várias passagens pela polícia.[...]" Nota-se que a versão 

apresentada pelo acusado encontra-se em harmonia com as demais 

provas colacionadas ao longo da instrução criminal, coadunando-se 

fielmente com os fatos descritos na exordial acusatória, e com os 

depoimentos dos Policiais Militares. Caracterizada a materialidade e 

autoria, passo a analisar as teses defensivas.No que tange ao Princípio da 

Consunção, esteé aplicado quando um crime (menos grave) é meio 

necessário ou fase de preparação ou de execução do delito de alcance 

mais amplo; nestes casos responde o agente pelo delito mais grave, 

desde que se constate uma relação de dependência entre as condutas 

praticadas.Assim, preenchidos os requisitos, deve o Princípio da 

Consunção ser aplicado em casos específicos de cometimento de crimes 

no mesmo contexto fático. Assim já se manifestou o E. TJMT em mais de 

uma oportunidade:"[...] APELAÇÃO CRIMINAL – ARTS. 14, 15, e 20, 

TODOS DA LEI N. 10.826/2003 – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – 

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – PROCEDÊNCIA – 

EXISTÊNCIA DE NEXO DE DEPENDÊNCIA ENTRE AS CONDUTAS – 

ABSORÇÃO QUE SE IMPÕE – CONDENAÇÃO SOMENTE PELO DELITO DE 

DISPARO DE ARMA DE FOGO – APELO PROVIDO – REPRIMENDA E 

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA MODIFICADOS E, POR 

CONSEQUÊNCIA, SUBSTITUÍDA A PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS 

DE DIREITOS Ocorrendo dois delitos no mesmo contexto fático, o porte 

ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo, deve ser aplicado o 

princípio da consunção, onde o delito tipificado no artigo 14 da Lei n. 

10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) deve ser 

absorvido pelo disparo de arma de fogo (art. 15 da mesma lei). (Ap 

80465/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 03/11/2016)[...]""[...] APELAÇÃO 

CRIMINAL – DISPAROS DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI Nº 10.826/03) 

E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 15 DA LEI 

Nº 10.826/03) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO - 

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO PORTE E DISPARO DE ARMA 

DE FOGO - CONTEXTO FÁTICO DISTINTO – POSSIBILIDADE – DELITOS 

QUE OCORRERAM NO MESMO CONTESTO FÁTICO – CONDITIO SINE QUA 

NON - CONSUNÇÃO APLICADA - RECONHECIMENTO DO CRIME 

CONTINUADO – ANÁLISE PREJUDICADA – MUDANÇA DE REGIME INICIAL 

PARA CUMPRIMENTO DA PENA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 33, §3º, 

ALÍNEA "C", DO CP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O princípio da 

consunção é aplicado quando um crime menos grave é meio necessário 

ou fase de preparação ou de execução do delito de alcance mais amplo, 

respondendo o agente por este, desde que se constate uma relação de 

dependência entre as condutas praticadas, o que se verificou no caso de 

que se cuida. Não havendo registro de antecedentes criminais ou 

reincidência, sendo todas as circunstâncias judiciais consideradas 

favoráveis ao réu e, aplicada a pena-base em seu mínimo legal, somado 

ao quantum de pena imputada, qual seja 04 (quatro) anos de reclusão e 20 

(vinte) dias-multa, impõe-se fixar o regime inicial aberto para cumprimento 

da reprimenda, em observância ao disposto no artigo 33, §3º, alínea "c", 

do CP. (Ap 78842/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/06/2016, Publicado no DJE 

01/07/2016)"No caso em análise, não houve dúvida sobre o cometimento 

dos delitos ter ocorrido no mesmo contexto fático, impondo-se, desta feita, 

a aplicação do Princípio da Consunção. Desta forma e, aplicando-se da 

forma como entende a doutrina e jurisprudência, o crime mais grave 

absorverá o menos grave, devendo o acusado responder somente pelo 

delito de Disparo de Arma de Fogo, previsto no artigo 15 da Lei 

10.826/2003.Desta feita e, tendo em vista todo o acervo probatório 

constante dos autos, entendo que a conduta do denunciado subsume-se 

à infração penal descrita no artigo 15 da Lei 10.826/2003, sendo a 

condenação medida impositiva.DispositivoIsto posto, e por tudo o mais que 

dos autos consta, JULGOPARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA 

para:a) CONDENAR o acusado Anderson Pires Bolandin, já qualificado nos 
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autos, pela prática do crime previsto no artigo 15, caput da Lei 10.826/03; 

b) ABSOLVER o acusado do delito previsto no artigo 14, caput, da Lei 

10.826/03, por força do Princípio da Consunção e com fulcro no artigo 

386, VII do Código de Processo Penal.Dosimetria da Pena1.Réu: Anderson 

Pires Bolandin1. 1.artigo 15, caput da Lei 10.826/03.A pena prevista no 

artigo 15 da Lei 10.826/03 é de reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e 

multa.Em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena e 

considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, 

observo que a culpabilidade do réu, conduta social, personalidade, 

motivos e consequências do crime e antecedentes, entendo que não 

fugiram da normalidade da conduta desta natureza, não havendo o que se 

valorar negativamente. No entanto, as circunstâncias do crime devem ser 

consideradas. O crime de Disparo de Arma de Fogo ocorreu em ambiente 

onde havia considerável quantidade de pessoas, e o réu apresentava-se 

embriagado (conforme afirmou em seu depoimento), colocando os 

presentes em grande risco. Por estes motivos deve a circunstância na 

qual ocorreu o delito ser valorada negativamente. Considerando as 

circunstâncias judiciais,FIXO A PENA BASE em 02 (dois) anos e 3 (três) 

meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.Na segunda fase de dosimetria 

está presente a atenuante da confissão; contudo, observo a presença da 

agravante da reincidência. Assim, mantenho a pena intermediária em 02 

(dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.Por fim, 

observo não haver causa de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo 

qual FIXO A PENA DEFINITIVA em 02 (dois) anos e 3 (três) meses de 

reclusão e 13 (treze) dias-multa.Atendendo à situação econômica do réu 

(art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime em 10 (dez) dias-multa, 

que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à 

época dos fatos.No que concerne ao regime de cumprimento de pena e, 

considerando o fato de ser o acusado reincidente e possuir diversas 

condenações criminais, com fulcro no artigo 33, §3º do Código Penal, fixo 

do regime SEMIABERTO para o cumprimento inicial da pena. Incabível a 

substituição do da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por 

não preencher o condenado os requisitos exigidos pelos incisos II e III do 

artigo 44 do Código Penal, sendo ele reincidente em crime doloso e as 

circunstâncias judiciais não serem favoráveis. Apena de multa deve ser 

solvida no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 49 e 50 do Código 

Penal. Disposições FinaisCertifique-se quanto à existência de demais 

objetos apreendidos nos autos, em caso positivo, comunique-se o trânsito 

em julgado desta sentença ao M.M. Juiz Diretor do Fórum, para que adote 

as providências cabíveis, nos termos do capítulo 07, seção 20 item 7.20.7 

da CNGC.Após o recebimento de recurso interposto por qualquer das 

partes ou após o trânsito em julgado, de conformidade com os artigos 1º, 

8º e 9º da Resolução nº 113/2010 do CNJ, forme-se o Processo de 

Execução Criminal.Após o trânsito em julgado, determino, ainda, a 

suspensão dos direitos políticos do condenado, enquanto durarem os 

efeitos da condenação, o que significa o cumprimento integral, inclusive, 

de eventuais penas acessórias da condenação, que não se confunde 

com a perda dos direitos políticos (CF/88, art. 15, inciso III).Comunique-se 

ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Instituto de Identificação Estadual e 

Federal, bem como ao Cartório Distribuidor desta Comarca de Porto 

Esperidião-MT para as anotações pertinentes.No que concerne à 

reparação dos danos causados pela infração (art. 384 do Código de 

Processo Penal), deixo de reconhecer o valor indenizatório por não haver 

dados no processo para se possa apurar o valor devido.Isentos o réu do 

pagamento de custas processuais, por ser pobre na forma da 

lei.Intimem-se o réu pessoalmente da sentença, nos moldes do art. 392, 

inciso II, do Código de Processo Penal.Expeça-se o 

necessá r i o .Pub l i q u e - s e . R e g i s t r e - s e . I n t i m e - s e . C u m p r a - s e . P o r t o 

Esperidião/MT, 31 de maio de 2017.Lílian Bartolazzi LaurindoJuíza 

Substituta.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, ANTONIO 

MARCOS DE OLIVEIRA CORREIA, digitei.Porto Esperidião, 19 de dezembro 

de 2017.Joel Soares Viana Junior.Gestor(a) Judiciário(a).Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010017-22.2013.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA PRATA PALERMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

CARLA DA PRATO CAMPOS OAB - SP0156844A (ADVOGADO)

 

Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por Inês Eva da 

Silva Bergamasco requerendo anulação da sentença em razão de esta ter 

sido prolatada eivada de omissão, pois sem observância da petição de 

mov. 30. Dispõe o artigo 1.022, II do Código de Processo Civil que cabem 

Embargos de Declaração para suprir omissão de ponto ou questão sobre 

a qual o juiz devesse se manifestar de ofício ou a requerimento. 

Ressalte-se que não só a omissão, contradição e obscuridade rendem 

ensejo à interposição de embargos de declaração, sendo certo que a 

correção de erro material, embora não conste do elenco do artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, também é admissível em sede de declaratórios. 

Assim sendo, cabíveis são os presentes embargos de declaração. A 

sentença proferida foi omissa no que tange à apreciação do pedido de 

Gratuidade de Justiça. Observo que houve declaração da parte no sentido 

de afirmar que não possui condições de arcar com as despesas 

processuais, nos termos da Lei 1.060/50. Desta feita, nos moldes do que 

determina o referido diploma legislativo, defiro o pedido de gratuidade de 

justiça, em razão da declaração de hipossuficiência da parte. Posto isso, 

julgo procedentes os embargos de declaração interpostos para suprir a 

referida omissão, constando na sentença proferida (Id 5300875) a análise 

do pedido de Gratuidade de Justiça, acolhendo-o pelos motivos acima 

relatados, e mantendo a sentença pelos fundamentos nela expostos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 12 de maio de 2017. Lílian 

Bartolazzi Laurindo Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010017-22.2013.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA PRATA PALERMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

CARLA DA PRATO CAMPOS OAB - SP0156844A (ADVOGADO)

 

Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por Inês Eva da 

Silva Bergamasco requerendo anulação da sentença em razão de esta ter 

sido prolatada eivada de omissão, pois sem observância da petição de 

mov. 30. Dispõe o artigo 1.022, II do Código de Processo Civil que cabem 

Embargos de Declaração para suprir omissão de ponto ou questão sobre 

a qual o juiz devesse se manifestar de ofício ou a requerimento. 

Ressalte-se que não só a omissão, contradição e obscuridade rendem 

ensejo à interposição de embargos de declaração, sendo certo que a 

correção de erro material, embora não conste do elenco do artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, também é admissível em sede de declaratórios. 

Assim sendo, cabíveis são os presentes embargos de declaração. A 

sentença proferida foi omissa no que tange à apreciação do pedido de 

Gratuidade de Justiça. Observo que houve declaração da parte no sentido 

de afirmar que não possui condições de arcar com as despesas 

processuais, nos termos da Lei 1.060/50. Desta feita, nos moldes do que 

determina o referido diploma legislativo, defiro o pedido de gratuidade de 

justiça, em razão da declaração de hipossuficiência da parte. Posto isso, 

julgo procedentes os embargos de declaração interpostos para suprir a 

referida omissão, constando na sentença proferida (Id 5300875) a análise 

do pedido de Gratuidade de Justiça, acolhendo-o pelos motivos acima 

relatados, e mantendo a sentença pelos fundamentos nela expostos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 12 de maio de 2017. Lílian 

Bartolazzi Laurindo Juíza Substituta
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010017-22.2013.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA PRATA PALERMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

CARLA DA PRATO CAMPOS OAB - SP0156844A (ADVOGADO)

 

Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por Inês Eva da 

Silva Bergamasco requerendo anulação da sentença em razão de esta ter 

sido prolatada eivada de omissão, pois sem observância da petição de 

mov. 30. Dispõe o artigo 1.022, II do Código de Processo Civil que cabem 

Embargos de Declaração para suprir omissão de ponto ou questão sobre 

a qual o juiz devesse se manifestar de ofício ou a requerimento. 

Ressalte-se que não só a omissão, contradição e obscuridade rendem 

ensejo à interposição de embargos de declaração, sendo certo que a 

correção de erro material, embora não conste do elenco do artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, também é admissível em sede de declaratórios. 

Assim sendo, cabíveis são os presentes embargos de declaração. A 

sentença proferida foi omissa no que tange à apreciação do pedido de 

Gratuidade de Justiça. Observo que houve declaração da parte no sentido 

de afirmar que não possui condições de arcar com as despesas 

processuais, nos termos da Lei 1.060/50. Desta feita, nos moldes do que 

determina o referido diploma legislativo, defiro o pedido de gratuidade de 

justiça, em razão da declaração de hipossuficiência da parte. Posto isso, 

julgo procedentes os embargos de declaração interpostos para suprir a 

referida omissão, constando na sentença proferida (Id 5300875) a análise 

do pedido de Gratuidade de Justiça, acolhendo-o pelos motivos acima 

relatados, e mantendo a sentença pelos fundamentos nela expostos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 12 de maio de 2017. Lílian 

Bartolazzi Laurindo Juíza Substituta

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010017-22.2013.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA PRATA PALERMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

CARLA DA PRATO CAMPOS OAB - SP0156844A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por Inês Eva da 

Silva Bergamasco requerendo anulação da sentença em razão de esta ter 

sido prolatada eivada de omissão, pois sem observância da petição de 

mov. 30. Dispõe o artigo 1.022, II do Código de Processo Civil que cabem 

Embargos de Declaração para suprir omissão de ponto ou questão sobre 

a qual o juiz devesse se manifestar de ofício ou a requerimento. 

Ressalte-se que não só a omissão, contradição e obscuridade rendem 

ensejo à interposição de embargos de declaração, sendo certo que a 

correção de erro material, embora não conste do elenco do artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, também é admissível em sede de declaratórios. 

Assim sendo, cabíveis são os presentes embargos de declaração. A 

sentença proferida foi omissa no que tange à apreciação do pedido de 

Gratuidade de Justiça. Observo que houve declaração da parte no sentido 

de afirmar que não possui condições de arcar com as despesas 

processuais, nos termos da Lei 1.060/50. Desta feita, nos moldes do que 

determina o referido diploma legislativo, defiro o pedido de gratuidade de 

justiça, em razão da declaração de hipossuficiência da parte. Posto isso, 

julgo procedentes os embargos de declaração interpostos para suprir a 

referida omissão, constando na sentença proferida (Id 5300875) a análise 

do pedido de Gratuidade de Justiça, acolhendo-o pelos motivos acima 

relatados, e mantendo a sentença pelos fundamentos nela expostos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 12 de maio de 2017. Lílian 

Bartolazzi Laurindo Juíza Substituta

Comarca de Rosário Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 008/2018.

 O DOUTOR JOSÉ MAURO NAGIB JORGE, MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO 

EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL NA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE, ESTADO 

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

FORMA DA LEI, ETC...

 Considerando o disposto na Portaria n° 497/2010/DGTJ, de 15.6.2010, que 

recomenda procedimentos a serem adotados pela Coordenadoria de 

Recursos (TJ), Gestores Gerais (Comarcas) e Gestores Administrativos 2 

(Juizados Especiais), quanto à nomeação de servidores para o exercício 

de cargos em comissão;

RESOLVE:

 Art. 1ª – EXONERAR a servidora MAYSE NEVES DA SILVA, para cargo 

em Assessor de Gabinete II – PDA-CNE VIII do Meritíssimo Juiz de Direito 

da Vara Única desta Comarca de Rosário Oeste – Mato Grosso, a partir do 

dia 28 de fevereiro de 2018.

 Art. 2ª - Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Rosário Oeste/MT, 28 de fevereiro de 2018.

JOSÉ MAURO NAGIB JORGE

Juiz de Direito em Substituição Legal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 77160 Nr: 3620-48.2017.811.0032

 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: ADELAIDE ANTONIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Rosário Oeste-MT (através de 

seu representante legal )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Paula Faustino da Silva - 

OAB:OAB/MT 15829-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte autora, para manifestar sobre a certidão do 

oficial de justiça juntada aos autos, bem como requerer o que entender de 

direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 25462 Nr: 426-84.2010.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Antonia Vieira da Silva Basto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassão Jurê Ferreira Sales - 

OAB:9372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neslson Paschoalotto - 

OAB:8530-A, Nestor Mayer - OAB:7618

 Vistos, etc.

 Com efeito, tendo em vista que a executada devidamente intimada, deixou 

de cumprir voluntariamente a sentença proferida nestes autos, DEFIRO o 

pedido formulado pela exequente (fls. 125/127), consistente na tentativa 

de bloqueio pelo Sistema BACEN-Jud, na quantia de R$ 222.398,49 

(duzentos e vinte e dois mil trezentos e noventa e oito reais e quarenta e 

nove centavos, em conta de titularidade do executado BANCO DO 

BRASIL, com inscrição no CNPJ 00.000.000/3444.43.

Registre-se que eventual excesso de valor poderá ser analisado 
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independente de manifestação do executado.

Realizada a penhora, INTIMEM-SE o executado para manifestação em 05 

(cinco) dias.

 Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 27186 Nr: 277-54.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J Benedito dos Santos Comércio - ME, 

Joadilson Benedito dos Santos, Ledoina Toledo dos Santos, Tomé 

Honorato dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Mendes - OAB:, 

FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:8.927 OAB/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ao Autor, para dar andamento no feito no prazo legal ou

 atualizar os débitos, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 57889 Nr: 1854-62.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdA, MJAS(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE OLIVEIRA - 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:17346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

os autos com a finalidade de intiimar a parte autora a manifestar acerca 

dacertidão do Oficial de Justiça juntados nos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-52.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA ILARIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REAL EVENTOS E PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 27 de JUNHO de 2018, às 

13:00Hras, para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000230-53.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VALDICEIA MARIA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

João Augusto (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0012433A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida, da 

decisão a seguir resumidamente transcrita: "(...) INTIME-SE a parte 

reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, 

sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da 

TRU/MT)."

Comarca de Tabaporã

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010078-55.2014.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A L COLONHEZI MOVEIS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT0011471S (ADVOGADO)

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (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 de homologação 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000081-65.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO DA SILVA CHAVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONE CARDOSO FELIZARDO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ MANDADO DE INTIMAÇÃO Expedido 

por ordem do(a) MM. Juiz(a) Substituto DR. RAFAEL DEPRA PANICHELLA 

Dados do Processo: Processo: 1000081-65.2017.8.11.0094; Valor causa: 

R$ 21.347,98; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159); Parte Autora: EXEQUENTE: AMARILDO DA SILVA CHAVES Parte 

Ré: EXECUTADO: RONE CARDOSO FELIZARDO Pessoa(s) a ser(em) 

INTIMADA(s) Nome: AMARILDO DA SILVA CHAVES Endereço: RUA DOS 

CEDROS, 1510, - DE 1320/1321 A 1957/1958, JARDIM PARAÍSO, SINOP - 

MT - CEP: 78556-108 FINALIDADE: INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, para que tome ciência do AR negativo juntado 

aos autos e para que junte nos autos endereço atualizado da parte 

requerida para devida citação, sob pena de arquivamento. Peças que 

integram este mandado: DESPACHO - AR NEGATIVO TABAPORÃ, 28 de 

fevereiro 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

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:
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Art. 1º - SUSPENDER PARCIALMENTE, em caráter excepcional,o 

atendimento ao público nos dias 06 e 07 de março 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

Edital

EDITAL N. 003/2018/DF - PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO 

DE ESTAGIÁRIO REALIZADO PELA DIRETORIA DO FORO DA COMARCA 

DE TAPURAH - torna público o gabarito e resultado preliminar da prova do 

Processo Seletivo para contração de estagiários de nível superior e médio 

para Tapurah, realizada no dia 25 de fevereiro de 2018, em conformidade 

com o Edital 014/2014/GSCP e editais 01/2017/DF e 02/2018/DF.

 * O Edital n° 003/2018/DF completo, 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 Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 51459 Nr: 284-36.2016.811.0108

 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: ERIVALDO GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:MT 13.333

 Ante ao exposto, julgo procedente a pretensão inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para:

(a)declarar a inexistência de relação jurídica debitória entre autor e réu, 

quanto ao contrato discutido nesta lide;(b)condenar a requerida ao 

pagamento de indenização, por danos morais, ante a cobrança indevida e 

injustificável de dívida inexistente, os quais restam fixados no valor de R$ 

4.000,00, que se apresentam razoáveis e suficientes a ressarcir os 

prejuízos pessoais causados pela ação ilícita.(c)Em se tratando de 

responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da 

citação (art. 405/CC) e a correção monetária desde a data do 

arbitramento.Como consequência da sucumbência processual, custas e 

honorários advocatícios a encargo do demandado, os quais ficam 

arbitrados em 10% sobre o montante da condenação.Havendo trânsito em 

julgado, certifique-se e aguarde-se eventual pedido de cumprimento de 

sentença, pelo prazo de seis meses, remetendo ao arquivo se silentes as 

partes.Preclusas as vias recursais, arquive-se, com as devidas 

baixas.P.R.I.C.Tapurah/MT, 19 de fevereiro de 2018.FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54996 Nr: 2149-94.2016.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdiria Vieira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Município de 

Tapurah

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, adequando a pretensão ao estado ainda precário do título 

judicial que a aparelha, RECEBO o pedido de execução como cumprimento 

provisório de sentença cominatória de obrigação de fazer e, nesse 

sentido:(i) determino seja expedida Carta Precatória com mandado de 

intimação pessoal ao responsável pela Superintendência de Regulação e 

Controle de Avaliação (SUREG/SES-MT), para que dê cumprimento 

imediato e no improrrogável prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à 

sentença que cominou a obrigação de promover o agendamento e a 

proceder a cirurgia de ARTROPLASTIA TOTAL do ombro direito da sra. 

Valdiria Vieira Lima, que segundo o documento de fl. 70/72 deverá ser 

realizada no Hospital Metropolitano de Várzea Grande/MT, sob pena de 

multa pessoal diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo das sanções 

civis e penais e das providências para suas apurações, previstas nos 

artigos 380 e 381, caput, da CNGC/MT;(ii) permanecendo a inercia, 

caracterizada a desobediência ao comando cogente e obrigatório exarado 

pelo juízo, a par da instauração dos procedimentos destinados à 

criminalização da conduta e da eventual instalação de inquérito civil pelo 

MPE/MT quanto à prática, em tese, de ato de improbidade administrativa, 

proceda-se ao bloqueio de numerário das Conta Única do Estado, até o 

limite do menor orçamento que deverá ser apresentado pela interessada, 

com base na Tabela de Procedimentos do SUS e não a partir de cotações 

em hospitais privados;O mandado gozará das prerrogativas do art. 212, § 

2º, do NCPC. Cumpra-se COM URGÊNCIA e INTEGRALMENTE, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tapurah/MT, 28 

de fevereiro de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010082-79.2016.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BUZUTE XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT0009601A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODENIR JOAQUIM DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Rubia Simone Leventi OAB - MT0013463A-B (ADVOGADO)

 

PJEC 8010082-79.2016.8.11.0108 MARIA BUZUTE XAVIER X ODENIR 

JOAQUIM DOS SANTOS Vistos e analisados. De início, proceda a 

Secretaria as anotações necessárias para que o feito tramite com registro 

de PRIORIDADE PROCESSUAL, com fundamento no art. 1048, I do 

CPC/2015 c/c art. 71 da Lei 10.741/2003. Dispensado o relatório, de 

acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. No âmbito dos Juizados 

Especiais a competência territorial é fixada, de regra, pelo domicílio da 

parte ré conforme dispõe o art. 4º , inciso I e parágrafo único da Lei 9.099 

/95. As exceções encontram-se restritas às hipóteses em que a ação 

tiver por objeto reparação de danos, onde os autos devem ser 

processados e julgados no domicílio do Autor, consoante disposição do 

inciso III do citado artigo 4º da Lei 9.099/95. Assim, considerando que o 

pedido é não só de obrigação de fazer mas também de reparação por 

dano moral, é de se reconhecer ser este Juízo o competente para 

processar e julgar a presente demanda. Por tais fundamentos, rejeito a 

preliminar de incompetência territorial arguida. Preparado está o feito para 

julgamento, uma vez que prescinde prova oral. Trata-se de RECLAMAÇÃO 

proposta por MARIA BUZUTE XAVIER em desfavor de ODENIR JOAQUIM 

DOS SANTOS. Em síntese, sustenta a reclamante que vendeu seu veículo 

VW/GOL Special Placa AKV3457 para o Requerido no dia 04.03.2011, 

conforme cópia autenticada do certificado de registro de veículo e 

autorização para transferência de propriedade anexo. Sustenta ainda que 

o Requerido não providenciou junto ao órgão competente – DETRAN/MT a 

transferência do veículo, incorrendo ainda em várias multas por infração 

de trânsito, todas lançadas nos dados da Requerente. Apresentou ainda 

extrato do IPVA, comprovando que desde 2012 o Reclamado não pagou o 

imposto, o qual encontra-se lançado pela Autoridade Fazendária em face 

da Reclamante, diante da ausência de transferência do veículo. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. Na manifestação apresentada pelo Réu, a 

qual recebo como contestação, uma vez que não apresentada qualquer 

outra manifestação do Reclamado, apesar de ser advertido no mandado 

citatório e estar devidamente assistido por advogado. De outro lado, 
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nota-se que o Reclamado apenas cuidou de sustentar a incompetência do 

juízo e sua impossibilidade de comparecer à audiência de conciliação na 

sede desse Juízo, ao argumento de ser hipossuficiente, nada discutindo 

acerca do mérito da demanda. Quanto à alegada hipossuficiência que 

impossibilitou o Réu de comparecer à sessão de conciliação, não há nos 

autos comprovação dessa condição. Ao contrário, tem sua defesa 

patrocinada por advogado particular, ao passo que poderia socorrer-se 

da Defensoria Pública, caso sua condição financeira não o permitisse. 

Enfim, o Reclamado demonstrou que não tinha interesse em comparecer à 

sessão de conciliação, mormente pela disposição do Enunciado Cível do 

TJMT nº 2, que autoriza, excepcionalmente, que a parte seja representada 

por procurador, que não seja o próprio advogado, com poderes especiais. 

Consoante disposição do art. 337 do CPC/2015, é certo que o Réu deve 

arguir preliminares que entender existentes, não o dispensando, todavia, 

de alegar em sua contestação toda a matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e 

especificando as provas que pretende produzir (art. 336 do CPC/2015). 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, entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, 

somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da 

convicção do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, além da 

inércia do reclamado, a pretensão se mostra amparada documentalmente. 

Logo, a procedência da pretensão contida na inicial, com o 

reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se impõe, mormente 

porque há documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes. 

Restou inconteste, mormente por consulta que o Reclamado, tendo 

adquirido a propriedade do Veículo, deixou de providenciar a transferência 

do automotor para o seu nome junto ao órgão do Detran no prazo legal 

prescrito no Código de Trânsito Brasileiro, o que, por conseguinte, gerou 

uma série de repercussões negativas ao nome da Reclamante com abalos 

significativos aos bens agasalhados na esfera de sua personalidade 

individual, porquanto a não regularização da situação do veículo que 

alienara ao demandado e que não mais faz parte de seu patrimônio 

material tem lhe provocado graves transtornos emocionais e psicológicos, 

pois, continuando a figurar na condição de proprietária junto ao poder 

público, permanece atrelada quanto à responsabilidade pelas infrações de 

trânsito cometidas mediante a utilização do automóvel e pelo pagamento do 

tributo cujo fato gerador deriva da condição de seu titular. E, nessa 

situação, o Reclamado deixou de pagar os impostos e licenciamentos 

incidentes sobre o veículo, além de incorrer em várias multas de natureza 

grave e gravíssimas. Portanto, imperioso seja o Reclamado compelido à 

transferência do veículo junto ao Detran/MT, além de que toda essa 

situação vivenciada pela Reclamante, que transcende a esfera do mero 

aborrecimento, merece ser reparada pelo Reclamado. Nesse sentido, 

trago o seguinte julgado: “EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO 

DE TRÂNSITO BRASILEIRO - LEI Nº 9.503/97. DANOS MORAIS. COMPRA E 

VENDA DE VEÍCULO.- FALTA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. 

MULTAS DECORRENTES DE INFRAÇÕES. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO 

DE VALOR. I - NO CASO DOS DANOS MORAIS NÃO É IMPRESCINDÍVEL A 

PROVA DA LESÃO SOFRIDA, APLICANDO-SE O ARTIGO 335 DO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL. A PAR DISSO, REVELANDO-SE O VALOR 

INDENIZATÓRIO ARBITRADO TIDO COMO RAZOÁVEL, SOBRETUDO 

PORQUE LEVOU EM CONSIDERAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS 

RETRATADAS NOS AUTOS, INJUSTIFICÁVEIS SE MOSTRA A SUA 

MINORAÇÃO. II - PARA SE CHEGAR À FIXAÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO DEVIDO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, HÁ DE SE 

CONSIDERAR QUE A PARTE REQUERENTE NÃO OBSERVOU O COMANDO 

DO ARTIGO 134 DA LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, QUE 

TRATA DO DEVER DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DO DETRAN. III - AS 

INFRAÇÕES QUE AINDA ESTÃO SENDO EMITIDAS EM NOME DO 

REQUERENTE SÃO DE NATUREZA GRAVE E GRAVÍSSIMAS,- MULTA POR 

AVANÇO DE SINAL VERMELHO DE SEMÁFORO E TRANSITAR EM 

VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA - QUE PODERÃO TRAZER 

CONSEQÜÊNCIAS QUE VÃO DESDE A PERDA DE PONTUAÇÃO ATÉ A 

SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR COMO PENALIDADE AO INFRATOR, 

CONSOANTE OS ARTIGOS 208, 218, 259 E 261, TODOS DA LEI Nº 9.503 - 

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. IV - OS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS DEVEM SER FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL, 

LEVANDO-SE EM CONTA A NATUREZA E IMPORTÂNCIA DA CAUSA, O 

GRAU DE ZELO DO PROFISSIONAL E O LUGAR DE PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO; IMPÕE-SE CONSIDERAR, AINDA, QUE OS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS DEVEM SER FIXADOS NA PROPORÇÃO DA VITÓRIA 

ALCANÇADA. TJ-DF - APELAÇÃO CÍVEL : AC 1151880420028070001 DF 

0115188-04.2002.807.0001. Orgão Julgador 1ª Turma Cível. Publicação 

14/04/2005, DJU Pág. 54 Seção: 3.” Assim, considerando que a fixação do 

quantum indenizatório devido a título de danos morais, a jurisprudência 

pátria tem consagrado à sua dúplice função: reparatória e punitiva; deve o 

magistrado levar em consideração a condição social e econômica da 

vítima, a condição econômica do ofensor e a extensão do dano causado. 

De tal sorte, que, considerando todas essas circunstâncias, entendo 

satisfatório o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, 

uma vez que se ajusta perfeitamente às circunstâncias da causa e aos 

elementos dos autos. Ante o exposto, decreto a revelia do reclamado e 

julgo parcialmente procedente e o faço com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, a pretensão contida no 

pedido inicial para o fim de: a) Determinar que o Reclamado proceda, no 

prazo de 30 (trinta) dias úteis a transferência do veículo junto ao 

Detran/MT, devendo pagar todas as multas e impostos atrasados lançados 

em nome da Reclamante, devendo a transferência do veículo ser 

devidamente comprovada nos autos; b) Condenar o Reclamado ao 

pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), com a incidência dos juros de mora de 1% a.m. a partir da data 

do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a contar da data do 

arbitramento. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada 

sendo requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada 

no PJE. 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. 

Tapurah/MT, 24 de maio de 2017. AMANDA DE S. C. BELO SILVEIRA Juíza 

Leiga – Matrícula TJMT 30.883 SENTENÇA Vistos etc. Homologo a 

sentença da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tapurah/MT, 24 de maio de 2017. LAURA 

DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito

Comarca da Terra Nova do Norte

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000014-93.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

DJACI PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA TORRES BAPTISTA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que passo a intimar a parte promovente, através do seu 

procurador acerca da audiência de conciliação designada nos presentes 

autos para o dia 05 de abril de 2018, às 15h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-62.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que passo a intimar a parte promovente, através do seu 

procurador, para comparecer na audiência de conciliação designada para 

o dia 19 de abri de 2018, às 13h00min.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-54.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

WALISON SANTANA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (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 TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000090-54.2017.8.11.0085 REQUERENTE: WALISON 

SANTANA LIMA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos. 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38, da Lei nº 9.099/1995. Passo a 

decidir. Decido. Primeiramente, a preliminar de incompetência não deve 

merecer guarida. É que, caracterizada a relação de consumo, a 

competência para o ajuizamento da ação é disciplinada pela regra prevista 

do art. 101, inciso I do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a 

propositura de demanda relativa à responsabilidade civil no domicílio do 

autor/consumidor, como instrumento de facilitação de defesa dos seus 

direitos. No caso vertente, embora o requerente não tenha apresentado 

comprovante de endereço com a petição inicial, não se pode olvidar que 

esta providência não é exigível à luz do art. 319 do Código de Processo 

Civil. Basta a afirmação do autor/consumidor na petição inicial, salvo se 

subsistir prova idônea que demonstre o contrário. Por outro lado, quanto à 

preliminar de incidência da carência da ação, por falta de interesse de 

agir, como resultado da perda superveniente do objeto da demanda, 

também não deve prosperar. É que, tomando-se em consideração que o 

interesse de agir, como condição da ação, determina-se, em linhas gerais, 

por intermédio da verificação do binômio necessidade/adequação — na 

exata medida em que o ajuizamento da demanda deve despontar como 

instrumento imprescindível para a proteção do direito da parte e a 

intervenção do Poder Judiciário [art. 5.º, XXXV da CRFB/88] consolida-se 

como veículo/mecanismo indispensável para a efetivação do direito e, ao 

mesmo tempo, exige a existência de vínculo de adequação, estabelecido 

entre a pretensão exigida e o provimento jurisdicional —, deflui-se que a 

exclusão espontânea do registro desabonador não repercute no interesse 

de agir — até mesmo porque o ponto nodal da lide reside em definir-se se 

ocorreu manutenção indevida do registro desabonador hábil a configurar a 

responsabilidade civil. Destarte, enfrentados estes temas e superada a 

etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade 

da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise 

da questão de fundo da demanda. Deveras, segundo a norma de 

regência, todo comportamento, comissivo ou omissivo, realizado por parte 

do fornecedor, que revela a existência de defeito na prestação do 

serviço, fruto da violação dos deveres de qualidade-segurança, de 

cuidado, de cooperação e de informação adequada/suficiente, e que se 

caracterize como fator determinante para dinamizar a ocorrência de dano 

ao consumidor, induz, de maneira automática, na obrigação do fornecedor 

de serviços promover a reparação civil, independentemente de 

investigação sobre a existência de culpa do agente que causou a lesão. 

De fato, o defeito/falha na prestação do serviço, que dá substrato jurídico 

à responsabilidade civil do fornecedor, traduz situação de 

responsabilidade civil objetiva, que parte do pressuposto da existência do 

ato lesivo, do dano e do nexo causal. Interpretação que resulta da 

exegese do conteúdo normativo do art. 14 da Lei n.º 8.078/1990. Pois 

bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deduz-se 

que a companhia requerida não comprovou, de forma categórica, que a 

dívida, que deu origem à inscrição do nome do autor nos cadastros de 

inadimplentes, possui origem causal válida e, por via de arrastamento, 

derive da celebração de contrato regular, contraído, pessoalmente, por 

parte do requerente/consumidor ou, de maneira residual, a ocorrência de 

culpa exclusiva de terceiro na consumação do resultado — ponto 

crucial/nodal que a companhia requerida lançou mão, como pano de fundo, 

para excluir a caracterização da responsabilidade civil e que, por via de 

consequência, pendeu por pesar sobre os seus ombros o dever/ônus de 

promover a sua comprovação [art. 373, inciso II do Código de Processo 

Civil/2015; art. 14, § 3.º da Lei n.º 8.078/1990]. Efetivamente, o fato é que, 

e isso não se pode sonegar, inexistem quaisquer vestígios externos que 

tenham o condão de assegurar, de modo concreto e objetivo, mediante a 

obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, a existência, 

idoneidade e a regularidade da obrigação jurídica subjacente — o quê 

poderia ter-se operacionalizado mediante o mero ato de juntar ao 

processo o respectivo contrato ou qualquer outro documento idôneo e que 

detenha a capacidade de comprovar/espelhar a efetiva existência e a 

regularidade do negócio jurídico. Consequentemente, diante desta 

perspectiva, levando-se por linha de estima a noção de ideias de que a 

responsabilidade de avaliar/verificar a existência da relação jurídica e a 

idoneidade e a regularidade da origem da obrigação jurídica desponta 

como risco inerente à atividade desenvolvida por parte da companhia 

requerida e, ao mesmo tempo, que é dever do credor, que faz uso dos 

serviços de cadastro de proteção ao crédito, mantê-lo atualizado com 

informações fidedignas/reais, à míngua da existência da relação jurídica 

subjacente, conclui-se, por inferência racional, que o registro da inscrição 

do nome da requerente caracteriza, portanto, ato/postura ilegal e abusiva 

[art. 6.º, incisos III e VI e art. 73, ambos da Lei n.º 8.078/1990]. Por via de 

consequência, nesse influxo de ideias, partindo da premissa de que o 

registro da inscrição do nome da requerente nos cadastros de 

inadimplentes se revelou ilegal, originando situação de extrema 

desconsideração, insegurança e prejuízos, considero que se encontram 

presentes os requisitos mínimos que dão ensejo ao dever de 

restituir/reparar os danos suportados [art. 186 do Código Civil e art. 14 da 

Lei n.º 8.078/1990]. A guisa de ilustração, a corroborar tais assertivas, 

colho da jurisprudência do Augusto Superior Tribunal de Justiça os 

seguintes precedentes, os quais versam a respeito de situações análogas 

à presente: “(…) 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera dano moral suscetível de 

indenização, dano que se presume ocorrido com a prova da referida 

inscrição. (…)” (STJ, REsp n.º 720.364/AL, 1.ª Turma, Relator: Ministro 

Teori Albino Zavascki, julgado em 15/03/2005). “(…) I. A inscrição indevida 

do nome dos autores em cadastro de inadimplentes, a par de dispensar a 

prova objetiva do dano moral, que se presume, é geradora de 

responsabilidade civil para a instituição financeira, quando constatado que 

o suposto débito não possui causa. (…)” (STJ, REsp n.º 943.653/SP, 4.ª 

Turma, Relator: Ministro Aldir Passarinho Júnior, julgado em 13/05/2008). 

“(…) A inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito gera dano 

moral indenizável. (…)” (STJ, AgRg no REsp n.º 945.575/SP, 3.ª Turma, 

Relator: Ministro Humberto Gomes de Barros, julgado em 14/11/2007). Com 

efeito, para fins 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. Com base nesse raciocínio, 

depreende-se, por força de proposição lógica, que o registro, efetivado de 

forma ilegal, de inscrição do nome do consumidor/autor nos cadastros de 

inadimplentes, traz, como consequência direta, perturbação emocional, 

que causa abalo à incolumidade psicológica, ao dinamizar na psique 

sentimento de desvalia e desprezo absoluto, decorrente de relação de 

consumo mal resolvida, causadora de contratempos/transtornos e intenso 

constrangimento. A existência do dano moral, fruto da existência de 

registro desabonador no cadastro de inadimplentes, decorre ‘in re ipsa’, na 

medida em que a responsabilidade do agente desponta como 

consequência direta do ato de violação do direito, o quê implica considerar 

que se revela totalmente irrelevante a demonstração do prejuízo em 

concreto — que se presume em razão da própria conjuntura factual 

estabelecida. O dano, portanto, consuma-se com a inscrição indevida no 

cadastro de inadimplentes; nada mais se afigura necessário demonstrar, 

visto que o dano moral daí deriva, carecendo de demonstração no plano 

fático-probatório [cf.: STJ, AgRg no REsp n.º 1.220.686/MA, 4.ª Turma, 

Relator: Ministro Raul Araújo, julgado em 16/08/2011; STJ, AgRg no Ag n.º 

1.261.225/PR, 3.ª Turma, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 

julgado em 09/08/2011; STJ, AgRg no REsp n.º 1.252.125/SC, 3.ª Turma, 

Relator: Ministro Sidnei Beneti, julgado em 21/06/2011]. Por via de 

consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração que o 

registro da inscrição do nome do requerente nos cadastros de 

inadimplentes conservou-se durante razoável lapso de tempo, adicionado 

ao conjunto de circunstâncias e de elementos empíricos que permearam o 
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episódio ‘sub judice’ (pois não existem outros registros negativos nos 

cadastros de proteção ao crédito no nome do autor) e, por derradeiro, 

levando-se por linha de estima a avaliação do exame do potencial 

sócio-econômico das partes litigantes, considero razoável que se arbitre o 

valor da indenização pelo dano moral sofrido na quantia equivalente a R$ 

8.000,00 (oito mil reais), para minimizar os transtornos gerados pela 

demora na exclusão do registro desabonador — sem que se configure 

enriquecimento sem causa. Por fim, considerando-se que a plausibilidade 

do direito invocado — que se caracteriza devido à ocorrência da 

cobrança irregular de valores — (‘fumus boni iuris’) e o perigo da demora 

da prestação jurisdicional — configurado no risco que a manutenção da 

cobrança pode dinamizar — (‘periculum in mora’), considero que se 

encontram presentes as hipóteses que autorizam a concessão da tutela 

de urgência [art. 300 do Código de Processo Civil]. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por 

Walison Santana Lima contra Sky Serviços de Banda Larga Ltda., para o 

fim de: a) Deferir a tutela de urgência, para o fim de Determinar que a 

empresa requerida providencie a exclusão do nome do requerente dos 

cadastros de proteção ao crédito, com relação às obrigações jurídicas 

‘sub judice’, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em 

multa diária, arbitrada no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da realização de nova avaliação 

da necessidade/conveniência da manutenção, majoração ou redução das 

‘astreintes’ [art. 806, § 1.º do Código de Processo Civil]; b) Condenar a 

empresa requerida, a título de indenização por danos morais, ao 

pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da 

data do arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], e 

acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data 

do evento danoso, visto que se trata de responsabilidade civil 

extracontratual [cf.: STJ, AgRg no REsp n.º 1.435.413/SC, 3.ª Turma, Rel.: 

Min. Moura Ribeiro, j. 21/05/2015; STJ, AgRg no REsp n.º 1.476.080/RS, 4.ª 

Turma, Rel.: Min. Luis Felipe Salomão, j. 16/12/2014]; c) Declarar a 

inexistência da dívida, decorrente do contrato que originou o registro 

desabonador nos cadastros de inadimplentes; d) Declarar encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I do 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 companhia requerida isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Publique-se. Registre-se. Intime-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: 8010139-69.2016.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO TOMAZ JACOBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO OAB - MT0016500A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL TERRA NOVA DO NORTE - MT (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que passo a intimar a parte promovente, através do seu 

procurador, para comparecer na audiência designada nos presentes 

autos para o dia 05 de abril de 2018, às 16h00min.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120868 Nr: 287-38.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFO, SFPF, EFPF

 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.: 120849 Nr: 278-76.2018.811.0102

 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): GERALDO VITOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 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 BUSCA E 

APREENSÃO E 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 das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102057 Nr: 61-72.2014.811.0102

 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: CASTANHA E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francislei de Souza Castanha - 

OAB:67.450 OAB/PR, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - OAB:OAB/MT 

13.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 INTIMAR as partes para que, no prazo de 10 dias, formulem quesitos e 

indiquem assistente técnico, conforme despacho de fl. 258 que faz 

referência à decisão de fls. 206/207.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE DIAMANTINO 
 
 

 
PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE CONCILIADORES PARA O 
CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA – CEJUSC- 
DIAMANINO 

 
 

EDITAL Nº 009/2018/DF 
 

                                           
O Doutor Gerardo Humberto Alves Silva Júnior - Presidente da Comissão de Apoio ao Processo 
Seletivo unificado, no uso de suas atribuições legais, pelo presente edital torna público, o RESULTADO 
FINAL DEFINITIVO da prova realizada no dia 18 de fevereiro de 2018, em conformidade com o Edital 
nº 01/2017, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – MT, nº 10140, em 16 de novembro de 
2017.  

 
 

 
INSC. 

 

 
NOME/E-MAIL 

 
PONT. 

 
CLASS. 

 
SITUAÇÃO 

013 ALINE DALLA ROZA LUSTOZA 38 1º LUGAR APROVADO 
008 MIRIAN IGNÁCIO VATTOS DE BASTIANI 38 2º LUGAR APROVADO 
015 ANTONINHO MARMO DA SILVA JÚNIOR 33 4º LUGAR APROVADO 
014 LEANDRA CARMO DA SILVA 29 5º LUGAR APROVADO 
011 KELLER CRISTIANE FALCÃO DE QUEIROZ 

FONTES 
27 6º LUGAR APROVADO 

014 THÁSSILA NACHELLE AGREPINA SILVA 24 - REPROVADA 
001 NILZA TORRES PEREIRA 14 - REPROVADA 
010 JULIANY FALCÃO SILVA FERREIRA 13 - REPROVADA 

 
 

Diamantino, 27 de fevereiro de 2018. 
 

 
 

Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior 
Juiz de Direito – Presidente da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE JUINA 

 

PORTARIA nº  18/2018 
 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito RAUL LARA LEITE, Diretor do 
Foro da Comarca de Juina/MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 52, 
inc. XII, do Código de Organização e Divisão Judiciárias, bem como: 

 
RESOLVE: 
 
Alterar a portaria 14/2017, para atualizar a estrutura do Lotacionograma de servidores e 
estagiários da Comarca de Juína da seguinte maneira: 
 
Art. 1 - Dos componentes da Diretoria do Foro: 
 

Cargo Servidor(a) 
01 Técnica Judiciária/Gestora Geral Solange F. S. Oliveira   
02 Gestora Administrativa III Andrea Rodrigues de 

Almeida    
 
Art. 2º - Dos componentes do Cartório Distribuidor: 
 

Cargo Servidor (a) 
01 Distribuidor/ Gestor Administrativo II Marcio José Felber  
 
Art. 3º - Dos componentes da 1ª Vara da Comarca de Juína: 
 

 Cargo Servidor (a) 
01 Auxiliar Judiciária/Gestora Jud. Subst. Rosane Inês Noatto  
02 Analista Judiciária Adriana Francisca Neto  
03 Técnico Judiciário  Matheus R. B. Pains  
04 Estagiária – Nível Superior Pablo C. F. de Araujo  
05 Estagiária - Nível Superior Jessica Felix Mainardi 
06 Estagiário – Nível Superior Hantss Eugenio dos Santos 
07 Estagiário – Nível Superior Debora Marques  
 
Art. 4º - Dos componentes do Gabinete da 1ª Vara da Comarca de Juína: 
 

Cargo Servidor(a) 
01 Assessora de Gabinete I Elisandra Lusse  
02 Assessor de Gabinete II Bruno Somavila  Barros 
03 Estagiário Nível Superior David de Souza Silva  

 
Art. 5º - Dos componentes da 2ª Vara da Comarca de Juína: 

 
Cargo Servidor(a) 

01 Analista Judiciária/Gestora Judiciária Lívia Furquim Rodrigues   
02 Analista Judiciária Franklin Joilson A. Bastos 
03 Auxiliar Judiciária   Helena dos Santos Souza  
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04 Agente da Infância e Juventude  Carine Silvestrim Hermes   
05 Agente da Infância e Juventude  Fabrício A. Rocha Custódio  
06 Estagiário - Nível Superior Renan Paulo de Souza 
07 Estagiária – Nível Superior Keli Cristina Rosa S. Silva  
 
Art. 6º - Dos componentes do Gabinete da 2ª Vara da Comarca de Juína: 
 

Cargo Servidor(a) 
01 Assessora de Gabinete I Katiele Carriel 
02 Assessora de Gabinete II Rute Barboza Teixeira 
03 Estagiário Nível Superior Gabriela Galharini   
 
Art. 7º - Dos componentes da 3ª Vara da Comarca de Juína: 
 

Cargo Servidor(a) 
01 Analista Judiciário/Gestor Judiciário Paulo Ricardo P. Amorim    
02 Auxiliar Judiciária   Cássia Inês dos Santos  
03 Estagiária - Nível Superior Fernanda C. Hoffman   
04 Estagiária - Nível Superior Caroline de Souza Jacob 
05 Estagiário - Nível Superior Cleiciane da Silva Nunes  
06 Estagiário – Nível Superior Dayane Soares dos Anjos 
 
Art. 8º - Dos componentes do Gabinete da 3ª Vara da Comarca de Juína: 
 

Cargo Servidor(a) 
01 Assessora de Gabinete I Jucinéia Argenton  
02 Assessor de Gabinete II Pablo Souza de Castro 
03 Estagiária Nível Superior Daiany Faria de Oliveira  
04 Estagiária Nível Superior Iane Gabriela F. de Oliveira  
 
Art. 9º - Dos componentes do Juizado Especial Cível e Criminal de Juína: 
 

Cargo Servidor(a) 

01 Técnica Judiciária/Gestora Jud. Subst. Sandra Regina O. Carvalho   

02 Conciliadora Rozangela Z.  Rodrigues  

03 Estagiária – Ensino Superior Rayane Pereira Cosa    

04  Estagiária – Ensino Superior  Raissa S. A. dos Santos 

05 Estagiária – Ensino Superior  Ana Carolina Alves da Mota  

 

Art. 10º - Dos componentes do Núcleo de Conciliação e Mediação de Juína: 

Cargo Servidor(a)/Matrícula 
01  Técnica Judiciária/Gestora Judiciário Simone de Cássia Gomes  
02 Estagiário Nível Superior Elaine A. de Deus Rocha  
04 Conciliador Michael Menezes Machado  
 

Art. 11º - Dos componentes da Central de Mandados: 

Disponibilizado - 01/03/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10208 Caderno de Anexos - 4 de 9



Cargo Servidor(a)/Matrícula 

01 Oficial de Justiça Adriano Luiz Hermes  

02 Oficial de Justiça Edimilso de Oliveira  

03 Oficial de Justiça Elder Miranda Dourado  

04 Oficial de Justiça Julyelson Augusto Vitorassi 

05 Oficial de Justiça Leticia da Silva Gomes  

06 Oficial de Justiça Osmar Deluca  

06 Oficial de Justiça Paulo Chrispiniano de Almeida    

 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Dê-se ciência desta portaria aos magistrados da 1ª e da 3ª Vara desta Comarca, ao 
Ministério Público e a Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Juína. 
 
Publique-se, Intime-se e Cumpra-se. 
 
Juína, 23 de fevereiro de 2018  
 

 
RAUL LARA LEITE 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ARENÁPOLIS 
 

 
EDITAL N. 005/2018/DF 

      
AUTOS N.º 65281 
 
A Doutora Marina Carlos França, Juíza de Direito e Diretora do Fórum da Comarca de 
Arenápolis, no uso de suas atribuições legais e, na forma do Edital n. 001 e 002/2018-DF e 
014/2012/GSCP, 

 
1- Torna Público a relação das inscrições deferidas/indeferidas ao Processo Seletivo para 
Recrutamento de Estagiários Nível  Superior da Comarca de Arenápolis-MT, abaixo 
relacionados: 

 

Nº 
INSCRIÇÃO 

NOME DO CANDIDATO 
 

DEFERIDO 
INDEFERIDO 

1.  MARIA EDUARDA CHAVES DE AGUIAR DEFERIDA 

2.  LIGIA KAROLINE DE FRANÇA SCARPAT DEFERIDA 

3.  MILENA FARIAS CORRÊA DEFERIDA 

4.  KAROLAYNE SOUSA SILVA DEFERIDA 

5.  THAIS CRISTINA MORAES REZENDE DEFERIDA 

6.  RICARDO SOUZA MEIRA DEFERIDO 

7.  DANILO DE ARAÚJO BALIERO DEFERIDO 

8.  KARATTY VICTÓRIA BENACCHIO 
HURTADO DA ROCHA 

DEFERIDA 

9.  GABRIELA RAMOS PARDINHO DEFERIDA 

10.  LUIZ CAMILO RAMOS NUNES DEFERIDO 

11.  REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS DEFERIDO 

12.  KAYKE BRENO GONÇALVES DE OLIVEIRA DEFERIDO 

13.  MARCELA AUREA BRANDÃO FRANÇA DEFERIDA 

14.  NATHÁLIA DE OLIVEIRA LIMA DORILÊO DEFERIDA 

15.  JEFFERSON RODRIGO OLIVEIRA NOVAIS DEFERIDO 

16.  CAROLINE BERGUETTI COSTA DEFERIDA 

17.  LUANA ARRAIS DOS SANTOS GOMES DEFERIDA 

18.  EVANDRO CEZAR MAIERHOFER JUNIOR DEFERIDO 

19.  THALITA DUTRA MORAES DEFERIDA 

20.  MATEUS FIGUEIREDO GOMES ANDRADE DEFERIDO 
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21.  TANICLÉIA GONÇALVES ALMEIDA DEFERIDA 

22.  BÁRBARA  RIBEIRO VIEIRA GUSMÃO DEFERIDA 

23.  ANA CAROLINA SANTOS ALTRÃO DEFERIDA 

 

 
2. Serão admitidos recursos, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação deste 
Edital no DJE (Processo cód. n. 65281), perante a Diretoria do Foro. 
 
3. Os prováveis recursos relativos a este processo seletivo serão analisados e decididos pelo 
Juiz Diretor do Foro. 
  
4. A prova para o Processo Seletivo será realizada no dia  18 de Março de 2018, no período 
de 09 às 12 horas (horário de Mato Grosso), na Escola Estadual Prefeito Alfredo de Araújo 
Granja, situada na Avenida Daury Riva n. 300 – Vila Nova – Arenápolis/MT. 
 
5. Os candidatos deverão comparecer com 30 (trinta) minutos de antecedência, a fim de evitar 
transtornos, munidos de: caneta esferográfica azul ou preta, do comprovante de inscrição e 
de documento de identificação com foto, original, não sendo aceito cópia de documento de 
identidade, ainda que autenticada, nem protocolo de documento. Não serão aceitos como 
documento de identidade – certidões de nascimento, CPF, Titulo de Eleitor, Carteira de 
Estudante, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.. 
 
6. A prova terá duração de 03 (três) horas, as questões serão elaboradas de acordo com o 
conteúdo programático constante nos editais 002/2018 e 014/2012/GSCP. 
 
7. Fica consignado que os aprovados somente estarão prestando estágio, desde que cumpridas 
às formalidades dos editais 001 e 002/2018-DF e 014/2012/GSCP. 
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente Edital, que será publicado no Diário da Justiça eletrônico, 
no átrio do Fórum, Imprensa do TJMT e na emissora de Rádio local. Eu, Glória de Jesus 
Pereira Santana (Gestora Geral), digitei. 
 
Arenápolis/MT, 28 de fevereiro de 2018. 
 
 
 
MARINA CARLOS FRANÇA 
Juíza de Direito Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE TAPURAH 
 

 
PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO 
REALIZADO PELA DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE TAPURAH 

 
EDITAL N. 003/2018/DF 
 
Excelentíssimo Senhor Fabio Petengill, Juiz De Direito Diretor do Foro da Comarca de 
Tapurah, no uso de suas atribuições legais e, com fundamento na Lei Federal 
n.11.788/08, de 25 de setembro de 2008, da Resolução n. 008/2011 /PRES/TP, de 30 de 
maio de 2011, torna público o gabarito e resultado preliminar da prova do Processo 
Seletivo para contração de estagiários de nível superior e médio para Tapurah, realizada 
no dia 25 de fevereiro de 2018, em conformidade com o Edital 014/2014/GSCP e 
editais 01/2017/DF e 02/2018/DF.  
 
1- PROVA OBJETIVA CURSO DE DIREITO – Noções de Direito, Língua 
Portuguesa, Noções de Informática - Nível Superior.  
 
GABARITO: 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
C C A B A N

U
L
A 

D A A B B B C B B C D A C B 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
A C A A C D B D D B B B C N

U
L
A 

B A D A D C 

 
 
2- PROVA OBJETIVA OUTROS CURSOS – Língua Portuguesa, Noções de 
Informática, Raciocínio Lógico, Conhecimentos Gerais - Nível Superior. 
 
GABARITO:  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
B C B D D D C B B B C B A D A D C B C B 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
D A B C D A A A C B A D C A D B B A B B 

 
 
3 - RESULTADO PRELIMINAR  - NÍVEL SUPERIOR – Estudantes de Direito, 
Ciências Contábeis, Administração de Empresas, Pedagogia, Letras, Gestão 
Pública, Tecnologia da Informação. 
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Nº de 
Ordem  

Nome do Candidato  Documento de 
Identificação 

Pontuação  Nota  

01 Arthur Brum Gutz  718238 25 62,5 
02 Lucas Gomez da Silva  2379120-9 23 57,5 
03 Gabriel Rosa de Oliveira  1802323-1 20 50,0 
04 Dayane Santos de Oliveira  1802437-8 20 50,0 
05 José Augusto de Oliveira Dalla Costa  2369592-7 18 45,0 
06 Gabriel Ortiz Michels   2036301-0 17 42,5 
07 Matheus Felipe Lopes Riguetti  1595832-9 17 42,5 
08 Leonardo Lisboa de Barros P. Lima  2374514-2 16 40,0 
09 Gessica Geandra Joana Pantalhão  3004038-8 Ausente 0 
10 Otília de Souza Ribeiro  26786770 Ausente 0 
11 Cibele Juliane Almeida Bonfim  2748341-0 Ausente 0 
12 Lucas Lazaretti   112996347-4 Ausente 0 
13 Johnathan Alves da Silva  1991541-1 Ausente 0 
14 Vanessa Augusta Beal Pretto  1574349-7 Ausente 0 
15 Djully Polesso Gonçalves  273934-4 Ausente 0 
 
4 – DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO E RESULTADO PRELIMINAR 
 
5.1 - O candidato que pretender interpor recurso em relação ao gabarito ou resultado 
preliminar da prova deverá apresentá-lo no prazo de 2 (dois) dais úteis a contar da data 
da publicação do presente edital. 
5.2- Para recorrer do Gabarito e resultado preliminar o candidato deverá protocolar o 
requerimento perante a Central de Administração do Fórum de Tapurah-MT. 
5.3- Os prováveis recursos relativos serão analisados, decididos e caso resultar em 
anulação de questão, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, 
independente de terem recorrido.  

 
Tapurah, 26 de fevereiro de 2018. 
 
 
FABIO PETENGIL 
Juiz de Direito Diretor do Foro 
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